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RESUMO  

O conhecimento completo do comportamento de um determinado material, assim como das suas 

principais propriedades, é fundamental para uma correcta aplicação num determinado sistema 

estrutural. Para tal é fulcral o controlo da qualidade do material em questão. 

Na madeira, a classificação constitui o processo que permite controlar a qualidade do material a ser 

aplicado. Esta classificação, normalizada e com um correcto conhecimento sobre a sua proveniência, 

funciona bastante bem para estruturas novas. No entanto, quando se trata de uma estrutura antiga, esta 

classificação é de difícil aplicação.Pretende-se dotar as estruturas em madeira de um grau de segurança 

semelhante ao de outros materiais mais utilizados, tanto do ponto de vista dos projectistas como dos 

construtores. 

Este documento constitui a continuação da dissertação realizada por Samuel Pereira em 2009, na 

FEUP, que visa validar um método de classificação visual através da limitação de defeitos, que dá pelo 

nome de “Método Amorim Faria”. 

A campanha experimental realizada permitiu retirar conclusões importantes acerca dos critérios 

definidos na proposta, bem como acerca da sua viabilidade. Analisaram-se cinquenta provetes de 

madeira, que foram submetidos a uma detalhada inspecção visual, onde se identificaram e mediram os 

defeitos, e se verificou o cumprimento dos limites estipulados, para a atribuição final uma de duas 

classificações: Aprovado ou Rejeitado. 

Esta segunda campanha experimental, aliada à efectuada por Samuel Pereira, foram as bases de 

sustentação das conclusões retiradas nesta dissertação acerca da viabilidade da proposta de 

classificação visual, proposta em 2008. 

Esta dissertação permitiu perceber melhor o comportamento da madeira antiga estrutural, assim como 

aprofundar a pertinência dos critérios associados à proposta de classificação visual. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação; Classificação de madeiras; Ensaios à flexão; Estruturas de madeira; 

Propriedades mecânicas. 
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ABSTRACT  

Complete knowledge of any material behavior, as well as their main properties, is essential for its 

proper implementation in any given structural system. To do so, it’s essential quality control of the 

material in question. 

When analizing wood, classification is the process that allows quality control to be applied. This 

classification, along with standards and proper knowledge of the provenance of the material, works 

quite well in recent structures in wood. However, when analizing an ancient wood structure, this 

classification is difficult to implement. This is intended to provide wooden structures with a level of 

security similar to most materials used, both from designers and builders. 

This document is a continuation of the dissertation held by Samuel Pereira in 2009, at FEUP, which 

aims to validate a method of visual classification by reducing defects, which goes by the name 

“Amorim Faria Method”. 

The experimental campaign carried out allowed to draw important conclusions about criteria within 

the proposal as well as about its viability. Fifty analyzed samples of wood, which underwent a detailed 

visual inspection, where defects were identified and measured, and verified if limits defined were 

fulfilled, to assign one of two classifications: Approved or Rejected. 

This second experimental campaign, coupled with that made by Samuel Pereira, were the main bases 

of conclusion of this thesis on the feasibility of the proposed visual classification. 

This work has enabled a better understanding of the behavior of old wooden structures, as well as 

develop the criteria associated with the proposal of visual classification. 

 

 

KEYWORDS:  Rehabilitation; Classification of wood in bending tests; Wooden structures; Mechanical 

properties 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ÂMBITO E OBJECTIVO DA DISSERTAÇÃO 

A madeira foi, até ao início do século XX, o material mais utilizado na construção em Portugal. É 

comum observar construções em madeira um pouco por todo o País, devido à sua boa resistência, 

tanto à flexão, como à compressão e tracção, bem como à sua presença em abundantes matas, que 

permitiam com facilidade a sua obtenção 

Quando instalado e preservado correctamente, a durabilidade deste material, permite que construções 

antigas em madeira se apresentem em boas condições tanto esteticamente como do ponto de vista 

estrutural, durante muito tempo. 

O aparecimento do betão e do aço, durante o século XIX, fez com que a madeira deixasse de ser o 

material mais utilizado na concepção de estruturas para a construção, pois estes dois conjugados 

(Betão armado) permitiam uma maior flexibilidade de soluções, passando a ser possível a utilização de 

vãos de maiores dimensões, com grande segurança estrutural e um controlo superior das suas 

propriedades mecânicas. Estes dois materiais revolucionaram o mundo da construção civil, visto que a 

sua utilização permitiu responder às exigências crescentes tanto ao nível do cálculo estrutural, como 

da concepção arquitectónica. 

A madeira, para além das características positivas referenciadas anteriormente, possui ainda outras que 

fizeram crescer as dúvidas e insegurança dos projectistas aquando da sua utilização em sistemas 

estruturais. O facto de ser um material de origem orgânica e profundamente anisotrópico faz com que 

seja mais susceptível aos ataques biológicos, bem como aos defeitos que afectam determinantemente o 

seu comportamento mecânico. O facto de se tratar de um material existente abundantemente devido à 

presença de florestas pelo mundo inteiro, é por um lado um ponto favorável, mas tem como 

contraponto o facto de existir uma diversidade enorme de espécies, que apresentam propriedades e 

comportamentos muito distintos. Outro factor negativo tem a ver com a anisotropia da madeira, que 

obriga a que a sua utilização seja efectuada de forma orientada para que o material apresente o 

comportamento mecânico esperado. 

Este material, apesar de ser utilizado desde os tempos mais remotos, encontra-se ainda associado a 

uma falta de conhecimento elevada, o que aumenta ainda mais a insegurança na sua escolha enquanto 

material estrutural, e levou a que este fosse incapaz de acompanhar o desenvolvimento da construção 

durante o último século. Devido a esta falta de conhecimento e aplicação, existia em Portugal um 

vazio no que diz respeito às normas e regulamentação em vigor para o cálculo de estruturas em 

madeira, que tem sido colmatada nos últimos anos. 
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Recentemente, a reabilitação do património tem sido uma preocupação crescente, o que levou a um 

avanço nas técnicas de análise e diagnóstico aplicáveis a estruturas antigas. Em Portugal, devido à 

nossa História e ao facto de não termos sido palco dos grandes confrontos bélicos do século XX que 

levaram a perdas enormes não só a nível humano, mas também a nível patrimonial, faz com que a 

reabilitação seja um dos pontos mais importantes da nossa agenda dos próximos anos, pois devemos 

recuperar o tempo perdido e não deixar que a degradação tome conta de alguns exemplares que 

guardam dentro de si memórias imensuráveis da nossa identidade. O interesse na utilização de 

madeiras em sistemas estruturais tem portanto, sido alvo de um aumento de conhecimento ao nível da 

sua utilização e recuperação. O facto de se tratar de um material leve, com elevada resistência ao fogo, 

económico e de considerável facilidade de montagem tem levado a um aumento da sua utilização 

enquanto elemento estrutural. 

As peças de madeira continuam a apresentar uma grande discrepância nas suas propriedades, pois 

existe uma grande quantidade de factores que levam a alterações no seu comportamento mecânico. 

Surgiu então uma necessidade de implementar factores de controlo, à semelhança de outros materiais, 

para que aumentasse a confiança na sua utilização, tanto por parte do construtor como do projectista. 

Este processo designa-se por classificação de madeiras, e é utilizado em todos os países que a utilizam 

correntemente como elemento estrutural, o que não é o caso de Portugal. Esta classificação baseia-se 

na observação de um elemento que, com base em parâmetros definidos previamente acerca das suas 

características, permite a obtenção de uma classe de qualidade, que por sua vez se encontra associada a 

uma classe de resistência. A aplicação de classes de resistência, à semelhança do betão e do aço, 

permite imediatamente perceber as principais características estruturais de um determinado elemento. 

Este tipo de classificação faz sentido, e é de fácil aplicação a madeira nova, partindo do princípio que 

existe uma correcta informação no que diz respeito à origem e espécie utilizada, mas de muito difícil 

aplicação para madeiras antigas, ou seja madeiras previamente instaladas em sistemas estruturais, pois 

não existem informações acerca de origem e espécie, sendo muitas vezes comum encontrar madeiras 

de espécies diferentes inseridas no mesmo sistema estrutural. Este factor foi visível aquando da 

realização da segunda campanha experimental, pois inicialmente seriam analisadas apenas vigas de 

Castanho, mas na realidade, após uma observação mais atenta, percebeu-se que existiam juntamente 

com as vigas de Castanho, diversas vigas de Carvalho. Esta situação, embora pareça muito estranha, é 

até bastante comum e facilmente explicável. Se pensarmos na realidade do tempo no qual foi 

executada, percebemos desde logo que o controlo de produção era inexistente, ou seja, era necessário 

madeira para efectuar uma construção, ia-se à floresta mais próxima e serravam-se as árvores 

necessárias. Na floresta típica portuguesa, o Carvalho e o Castanho coexistem nas mesmas áreas, e 

para além de serem semelhantes a nível estético, têm também comportamentos mecânicos 

semelhantes, e portanto fazia todo o sentido, naquela altura, que se encontrassem inseridos no mesmo 

sistema estrutural. 

Esta dissertação surge como o complemento a duas dissertações elaboradas anteriormente. A primeira, 

realizada por Sónia Franco (2008), tinha como objectivo desenvolver uma metodologia de 

determinação da capacidade resistente de elementos estruturais de madeira por inspecção visual in situ 

para madeiras antigas. Esta dissertação definiu um processo de inspecção visual, de fácil aplicação em 

obra, inspirado nas normas existentes a nível europeu, ou então generalizando conceitos que constam 

em normas para uma determinada espécie de madeira, presentes nos países com maior tradição na 

utilização da classificação de madeiras. Esta metodologia permite classificar madeira  antiga 

estrutural, a partir da observação das particularidades das peças, para uma posterior definição da 

capacidade resistente destas. 
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Tornou-se então necessário validar o método proposto. Foi nesse sentido que surgiu a dissertação 

realizada por Samuel Pereira (2009), que pretendia avaliar experimentalmente as principais 

propriedades mecânicas de peças estruturais em madeira antiga. Esta dissertação, consistia em aplicar 

os critérios definidos na proposta de classificação visual a provetes de madeira de Castanho e de 

Carvalho, atribuindo umas das duas classificações possíveis, aprovado ou rejeitado, caso satisfizessem 

ou não os critérios estabelecidos, e posteriormente submetê-los a ensaios de resistência mecânica 

numa tentativa de validar os valores apresentados pelo método de classificação visual. Nesta 

dissertação, avaliaram-se duas propriedades (compressão e flexão na direcção do fio) para um total de 

quatro lotes levados a ensaios. No entanto, o factor tempo não permitiu terminar o proposto. 

Esta dissertação surge assim como um complemento ao trabalho experimental realizado inicialmente 

por Samuel Pereira. Foi apenas efectuada uma análise ao comportamento da madeira antiga à flexão. 

Nesse sentido, terminou-se a análise efectuada para os provetes de Castanho à flexão e realizou-se 

uma nova campanha experimental, composta por cinquenta vigas previamente instaladas em sistemas 

estruturais. 

O objectivo desta dissertação é então validar a proposta de classificação de madeira antiga por 

observação in situ, assim como os principais valores das propriedades mecânicas a usar no cálculo 

estrutural e propostos pelo método. 

Naturalmente, para além de verificar se a proposta de classificação era aplicável ou não, foi uma 

preocupação ir percebendo todo o processo experimental e comportamental do material, para no final 

se proceder a uma reflexão acerca dos critérios propostos e possivelmente introduzir algumas 

alterações no método de classificação. 

Procurou-se portanto, contribuir para um melhor conhecimento de um material muito utilizado na 

construção portuguesa, assim como ajudar na melhoria das técnicas utilizadas no processo de 

reabilitação de estruturas antigas em madeira, que irá certamente ser uma temática fundamental no 

futuro próximo. 

 

1.2.BASES DO TRABALHO EFECTUADO 

Sendo esta uma dissertação que tem por base a continuação de um trabalho realizado anteriormente, as 

duas principais bases para a realização desta foram como já referido, a dissertação submetida para 

satisfação parcial dos requisitos do grau de Mestre em Engenharia Civil realizada por Sónia Franco 

com o tema de “Proposta de atribuição de propriedades mecânicas a elementos estruturais por 

inspecção visual in situ” (Franco, 2008) e a dissertação submetida para satisfação parcial dos 

requisitos do grau de Mestre em Engenharia Civil realizada por Samuel Pereira com o tema de 

“Avaliação experimental das principais propriedades mecânicas de peças estruturais em madeira 

antiga” (Pereira, 2009). 

Estas duas dissertações foram a principal base utilizada, pois na dissertação de Sónia Franco 

encontram-se as bases para a proposta de classificação visual, que é o alvo principal desta dissertação, 

enquanto que na tese de Samuel Pereira  se encontra a informação necessária para a realização da 

segunda campanha experimental, a informação fundamental da campanha realizada em 2009 e 

algumas indicações importantes acerca da proposta a validar. 

Para além destas duas dissertações, foram consultadas as normas que dizem respeito a classificação de 

madeiras, especialmente normas europeias que especificam procedimentos de ensaios para a 

determinação de propriedades mecânicas da madeira assim como de classificação, e também normas 

de classificação visual de países onde o uso da madeira é mais comum. Durante a campanha 
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experimental, a norma europeia EN 408, foi utilizada como guia para o procedimento dos ensaios 

realizados. 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

No sentido de facilitar a consulta ou leitura do presente documento, apresenta-se uma breve descrição 

dos capítulos seguintes: 

 No Capítulo 2 procura-se explicar um pouco acerca da madeira enquanto material de construção 

e referir os principais defeitos de que padece; Na segunda parte do capítulo faz-se referência às 

normas existentes para a classificação de madeiras, diferenciando as existentes para madeira 

nova e para madeira antiga; 

 O Capítulo 3 incide sobre a campanha experimental realizada em 2009; Explica-se o 

procedimento adoptado, expõem-se os resultados obtidos para as diferentes propriedades 

pretendidas, tanto para o lote completo de amostras como para o sub lote das amostras que 

receberam a classificação de “Aprovado” segundo a proposta de classificação visual; Finalmente 

faz-se uma análise numérica dos resultados obtidos; 

 O Capítulo 4 é em tudo análogo ao Capítulo 3, sendo que se refere à nova campanha realizada 

em 2010 e cordenada pelo autor; 

 No Capítulo 5 efectua-se uma análise detalhada dos resultados obtidos nas campanhas 

experimentais referidas, nomeadamente aos modos de rotura dos provetes; Em seguida retiram-

se conclusões acerca da proposta de classificação visual, debruçando-se sobre os critérios 

escolhidos e a sua possível alteração; No final incide-se sobre a validação da proposta de 

classificação visual inicialmente sugerida por Sónia Franco e revista parcialmente em 2009 por 

Amorim Faria; 

 Finalmente, no Capítulo 6 avaliam-se as principais conclusões a retirar do estudo efectuado e 

propõe-se alguns desenvolvimentos futuros associados do tema em questão. 
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COMPORTAMENTO MECÂNICO DE 
MADEIRA ANTIGA  

 

 

Este capítulo pretende inserir a madeira de Castanho como material de construção, evidenciando as 

suas principais propriedades e realçando a forma como estas afectam a sua resistência estrutural. A 

madeira de Castanho antiga, enquanto material estrutural, comporta-se de forma semelhante a outras 

espécies, podendo em muitos casos encontrar-se exemplares de espécies diferentes na mesma obra, 

como aliás ficou patente na segunda campanha experimental realizada nesta dissertação. Por esta razão 

optou-se por fazer uma primeira abordagem introdutória generalista, não particularizando em demasia 

dentro da espécie em análise. Numa primeira fase, define-se a madeira de Castanho dentro das 

restantes espécies, e abordam-se os seus principais defeitos que levam a alterações na sua capacidade 

resistente. Numa segunda fase visam-se os sistemas de classificação existentes para os diversos tipos 

de madeiras, tanto novas como antigas. 

2.1.MADEIRA - CONSTITUIÇÃO 

A madeira como material de construção é usada desde os primórdios dos tempos devido à facilidade 

com que é obtida, visto vir directamente da árvore. A sua origem biológica, faz dela um material 

heterogéneo e anisotrópico, que apresenta comportamentos distintos segundo cada um dos três eixos 

direccionais. A origem da madeira é naturalmente muito importante, dado que as suas propriedades se 

alteram consoante a espécie, a idade, a zona do tronco de onde foi retirada e as próprias condições de 

crescimento da árvore. Como tal, é importante antes de mais, definir minimamente os diferentes tipos 

de árvores, para uma melhor percepção de algumas das propriedades da madeira de Castanho.  

Existem dois grandes grupos facilmente diferenciáveis entre as diversas árvores, sendo eles as 

Angiospérmicas e as Gimnospérmicas. Dentro das Gimnospérmicas temos a classe das Coníferas, que 

normalmente são conhecidas como Resinosas, que se caracterizam por possuírem folha persistente e 

frutos em forma de cone. São exemplos comuns de Resinosas o Pinho ( Pinus Pinaster Ait.), o Pinho 

manso (Pinus Pinea L.) e a Casquinha (Pinus Silvestris L.). No lado oposto, o das Angiospérmicas 

existem dois grupos que se destacam, as Monocotiledóneas e as Dicotiledónias, sendo que estas 

últimas são as únicas que produzem madeira com estrutura lenhosa, denominadas de forma comum 

Folhosas ou madeiras duras. As principais características deste tipo de árvores incluem frutos de 

grande dimensão, flores com pétala e folhas com uma rede de nervuras. São exemplos principais deste 

tipo de árvore o Carvalho (Quercus Robur L.), a Cerejeira (Prumus Avium L.), o Eucalipto 

(Eucalyptus Globulus Labill) e o Castanho (Castanea Sativa Mill). 

A madeira advém da transformação do lenho da árvore, e logo aqui se percebe a importância de uma 

boa identificação da espécie, o que por si só não chega para uma boa caracterização da madeira, visto 
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que a zona do tronco de onde foi extraída assume grande importância devido à estrutura diferenciada 

dos tecidos lenhosos. Importa também explicar os diversos constituintes do material lenhoso, de forma 

a perceber a sua influência nas propriedades e capacidade resistente deste. 

 A casca é a camada externa do tronco e a sua principal função é proteger o lenho, assim como 

conduzir a seiva produzida nas folhas da árvore, ou seja, apresenta apenas uma função de protecção já 

que não influencia em nada a capacidade resistente. 

O câmbio é uma camada extremamente fina formada por tecidos vivos, sendo o responsável pelo 

crescimento transversal da árvore. 

O lenho é o local por onde circula a seiva bruta, e é também o responsável pela resistência da árvore e 

pela sua sustentação. É constituído por uma camada exterior e de cor clara denominada por borne, que 

é constituído por células vivas por onde circula a seiva bruta, e por uma outra camada mais interior, 

designada cerne, sendo que esta é constituída por células mortas e apresenta uma cor mais escura. O 

cerne apresenta uma maior capacidade resistente aos problemas relacionados com humidade e agentes 

biológicos, visto não participar na condução de água e assume primordialmente uma função de 

suporte. 

A zona de fronteira entre estas duas camadas é especialmente visível devido à alteração de cor, que 

advém da deposição de produtos químicos que conferem uma maior durabilidade contra ataques de 

agentes biológicos. Dentro do lenho, são facilmente identificáveis os anéis de crescimento, indicadores 

importantes no que diz respeito às condições de desenvolvimento da árvore, sendo largos e pouco 

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

oriundas de zonas temperadas e frias. Dentro de cada anel de crescimento anual, diferenciam-se 

facilmente duas camadas: uma de cor clara para o período Primavera-Verão, e outro mais escuro para 

o período Verão-Outono. Estes anéis permitem estabelecer a idade da árvore, ajudando também no 

estudo da anisotropia da madeira enquanto material. A medula é identificável pela sua constituição, 

visto ser composta por um tecido esponjoso normalmente apodrecido. Esta não confere nem 

durabilidade nem resistência mecânica à peça, e em madeira serrada é encarada como um defeito. 

Ao nível da química importa realçar os principais constituintes visto cada um ser responsável por uma 

determinada função. A celulose é o principal responsável pela higroscopicidade da madeira e trata-se 

de um polímero de grande resistência mecânica. A hemicelulose tem a função de unir as diferentes 

fibras de celulose. A lenhina é importante para conferir resistência ao corte e à compressão. 

Finalmente o restante é composto por resinas, proteínas, pectinas e ceras. 

A sua distribuição percentual apresenta-se da seguinte forma: 

 Celulose – 40% a 50 % 

 Hemicelulose – 20% a 30% 

 Lenhina – 20% a 30% 

 Outras substâncias – 5% a 7% 
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2.2. CARACTERÍSTICAS QUE INFLUENCIAM A RESISTÊNCIA MECÂNICA  

A madeira, como referido anteriormente, é um material de construção muito específico, logo as suas 

características físicas e biológicas são muito importantes na definição da sua capacidade estrutural. De 

entre as principais características, as que mais influenciam a resistência são: 

 Espécie botânica 

 Localização dentro do lenho 

 Humidade 

 Massa volúmica 

 Defeitos 

O conhecimento da espécie botânica é um dado muito importante devido à grande heterogeneidade de 

espécies existentes. A heterogeneidade é de tal forma elevada, que mesmo dentro da mesma espécie 

encontramos sempre diferenças entre uma e outra árvore. Outro factor muito importante é o 

conhecimento da idade da árvore em questão, visto que árvores da mesma família mas com idades 

distintas, apresentam naturalmente comportamentos distintos. Finalmente um aspecto muito difícil de 

controlar, sobretudo em madeiras antigas, é o conhecimento das condições de crescimento. Estas 

condições, hoje em dia mais controladas por produtores, antigamente eram esquecidas, pois o 

“produtor” limitava-se a cortar as árvores mais próximas, resultando isto numa falta de controlo da 

qualidade que em muito afecta a sua resistência mecânica. É até comum encontrar em obras antigas, 

diferentes espécies de madeira aplicadas na mesma estrutura, algo que sucedeu na campanha 

experimental 2010, que será alvo de estudo num capítulo posterior. 

No que diz respeito à localização dentro do lenho, as características da peça alteram-se conforme a 

zona de proveniência tanto a nível transversal como a nível longitudinal. A nível transversal interessa 

perceber se se trata da zona do borne ou da zona do cerne, enquanto que a nível longitudinal importa 

saber se se trata de uma zona mais próxima das raízes ou da copa da árvore. Esta localização adquire 

importância, pois cada zona da árvore tem diferentes características no que diz respeito ao tecido 

lenhoso. 

A Humidade influencia a qualidade da celulose, deixando a madeira mais susceptível a ataques 

biológicos. A resistência mecânica de uma peça de madeira é máxima para um valor nulo de 

humidade, e naturalmente mínima para um valor de saturação. No entanto, a madeira tem uma boa 

capacidade de absorção até atingir o nível necessário para a não existência de ataques de fungos, sendo 

que estes são um dos principais responsáveis pela degradação da madeira como será explicitado 

adiante. 

A massa volúmica é um bom indicador da qualidade da madeira sem defeitos. O seu conhecimento é 

importante, pois permite obter outros valores referentes a diferentes propriedades por correlação 

através de fórmulas determinadas experimentalmente. A massa volúmica aparente ou densidade difere 

de espécie para espécie, mesmo entre elementos provenientes da mesma árvore, e representa a 

concentração de material resistente existente no tecido lenhoso. 

O estudo dos defeitos será abordado no ponto seguinte, visto terem uma grande importância para a 

elaboração deste documento, sendo alvo de um estudo mais pormenorizado e abrangente. 
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2.3.DEFEITOS  

2.3.1. ASPECTOS GERAIS 

Um defeito corresponde a qualquer anomalia ou irregularidade na constituição da peça que 

comprometa ou altere a resposta, aplicação ou valor comercial desta. Estas irregularidades podem ter 

origem natural, ou resultar de tratamento inadequado nas fases de tratamento ou aplicação, afectando 

assim a qualidade e capacidade resistente do material.  

Os métodos de classificação de madeiras têm de ter em conta estes defeitos, e a sua correcta 

identificação assim como relevância para os parâmetros de qualidade, assumindo-se como essenciais 

para determinar a que classe corresponde cada exemplar. 

Os defeitos têm várias origens, sendo os principais, mais importantes e influentes na capacidade 

resistente da madeira os seguintes: 

 Nós 

 Fendas 

 Inclinação do fio 

 Descaio 

 Ataques bióticos, apodrecimento e bolores 

 Lenho de reacção 

 Bolsas de resina 

 Medula e casca inclusa 

 Empenos 

Estes defeitos podem diferenciar-se em três principais grupos: defeitos de secagem, defeitos devido ao 

abate, secagem e exploração e defeitos devido a ataques bióticos. Convêm também realçar que a 

influência de defeitos é tanto maior quanto o teor de humidade existente. 

 

2.3.1.1.DEFEITOS DE CRESCIMENTO 

Os defeitos de crescimento advêm de transformações na estrutura fibrosa da madeira ocorridos ao 

longo do ciclo de vida da árvore. Os principais exemplos de defeitos de crescimento são: os nós, a 

inclinação do fio, a casca inclusa, o lenho de reacção e as bolsas de resina. 

Os nós são os defeitos mais relevantes nas madeiras, pois originam grandes danos ao nível estrutural 

e económico das madeiras. Estes constituem a base de ramos inseridos no tronco da árvore e o seu 

efeito negativo na capacidade resistente da madeira advém do facto da orientação das fibras ser 

perpendicular à direcção principal do fio da peça. Dificultam a sua trabalhabilidade e afectam tanto a 

resistência à tracção, à compressão e à flexão pois provocam desvios no tecido lenhoso nas zonas 

adjacentes. Podem-se definir como “vivos” quando estão em continuidade com o material ou “mortos” 

quando se encontram separados do restante material. (Pereira, 2009). O único esforço que não é 

afectado negativamente é a resistência ao corte, podendo até ajudar em situações que provoquem a 

descontinuidade das fendas. Importa também referir que os nós podem ser inclusos ou não, o que 

dificulta muitas vezes a sua correcta identificação, tornando muitas vezes difícil de identificar a sua 

verdadeira dimensão, visto que os nós tendem a estar orientados para o centro da secção da peça, o que 

em muitos casos não é facilmente perceptível, visto tratar-se de madeira serrada com vista a obter as 

dimensões desejadas para a sua implementação na obra em questão. 
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FIG.2.1 - Dependência das propriedades de resistência relativa em função do ângulo do fio, em relação à 

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

 

O fio da madeira é a orientação e disposição relativa das fibras. (Especificações E31, 1954). Quando a 

sua inclinação é demasiado acentuada, esta traduz-se em alterações de resistência assim como de 

outras propriedades, sendo que a resistência à tracção é a mais afectada das solicitações como se pode 

verificar na figura 2.1. Esta inclinação acentuada favorece empenos e aparecimento de fendas, mas 

para esforços de flexão acabar por não afectar demasiado os resultados obtidos. 

A casca inclusa ajuda ao apodrecimento da madeira. É causada por 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. (Franco, 2008). 

O lenho de reacção está associado ao crescimento excêntrico do tronco da árvore, causado por ventos 

dominantes, curvaturas geotrópicas e iluminação desigual. É encontrado normalmente em árvores com 

troncos que se desviam da direcção normal de crescimento, desenvolvendo lenhos para compensar o 

esforço ao qual estão submetidos. Estes lenhos podem ser divididos em duas classes: lenho de 

compressão para árvores resinosas e lenhos de tracção para árvores folhosas, que têm a disposição 

conforme a figura abaixo representada. 

 

FIG.2.2. – Representação da posição dos lenhos de compressão e de tracção no tronco das árvores. (Moreschi, 

2007) 

 

Normalmente, a presença deste tipo de defeitos conduz à rejeição da peça, visto afectar as suas 

propriedades tecnológicas, causando assimetrias graves no seu comportamento. Existe também o risco 
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de aumentar o número de fissuras para o lenho de compressão, e uma maior dificuldade em trabalhar a 

madeira para o lenho de tracção. 

Finalmente as bolsas de resina, que como o nome indica, só existem para árvores resinosas, se bem 

que, para árvores folhosas existe um fenómeno análogo de nome bolsas de goma, são cavidades que 

contêm resina no estado líquido ou sólido, podendo apresentar ou não casca inclusa, afectando as 

propriedades mecânicas assim como a superfície do material. 

 

2.3.1.2. DEFEITOS DEVIDO AO ABATE, SECAGEM E EXPLORAÇÃO 

 Os defeitos mais importantes devido ao abate, secagem e exploração, como mencionado 

anteriormente, são as fendas, os empenos, o descaio e a presença de medula. Estes defeitos derivados 

do processo de produção são consequência da alta retractilidade da madeira durante o processo de 

secagem, podendo ser minorados com recurso a correctos processos de controlo ao longo do processo.  

As fendas são causadas por tensões derivadas da 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. (Franco, 2008). Estas fendas acabam por reduzir a secção útil da 

madeira, resultando numa diminuição da resistência da peça. No caso de as fendas serem repassadas, 

ou seja, se verificarem ao longo de toda a secção transversal, estes defeitos podem assumir contornos 

mais gravosos. No que diz respeito a esforço de tracção axial, o efeito das fendas é praticamente 

desprezável, mas para o caso da solicitação ser de compressão, a presença destas não é desejável pois 

provocam o afastamento das fibras. No caso da flexão, a importância das fendas depende do seu 

posicionamento, pois se se localizarem perto do plano neutro têm uma maior influência. Importa 

também realçar que as fendas são sobretudo indesejáveis em zonas de ligação entre peças, pelos 

motivos explicitados anteriormente. 

 

FIG.2.3 - Exemplo de fenda repassada na campanha experimental 2010 

 

Os empenos podem surgir derivados por várias causas, sendo as principais: o fio torcido, o lenho de 

reacção, desigualdade de retracções ou técnicas incorrectas de serragem e secagem. Os empenos são 
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distorções em relação ao plano de superfície sendo normalmente divididos em três tipos: os empenos 

em arco, os empenos em aduela e os empenos em hélice. 

O descaio é uma redução localizada da secção transversal, resultando de cortes próximos da superfície 

da peça. Este defeito encontra-se em algumas situações associado à presença de casca no toro, 

podendo levar à degradação das peças por via de ataques bióticos. 

A presença de medula indica que estamos na presença de um lenho juvenil, que se caracteriza por um 

fio mais inclinado que o de um lenho adulto e uma parede celular menos espessa, resultando isto em 

valores de resistência inferiores. A presença de medula garante logo que a peça é excluída das classes 

de qualidade mais elevadas, mesmo não possuindo mais nenhum defeito de relevância. 

 

2.3.1.3. DEFEITOS DEVIDO A ATAQUES BIÓTICOS 

A madeira, tendo origem biológica, é um material muito sensível a ataques bióticos. Os agentes 

responsáveis por estes ataques são muito variados, e podem provocar alterações profundas no material, 

levando por vezes a reduções drásticas na sua capacidade resistente. Existe também a possibilidade de 

estes ataques explorarem algum defeito previamente estabelecido na madeira, causando a sua 

ampliação, levando a um pior desempenho. 

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

xilófagos, os insectos de ciclo lavrar e os insectos sociais. (Botelho, 2006 b). 

Os fungos caracterizam-se por actuarem por intermédio de fissuras, produzindo substâncias fibrosas. 

A sua presença é notada primariamente pelo aparecimento de manchas evoluindo até um fase de 

decomposição e apodrecimento do material. O aparecimento de qualquer tipo de podridão pressupõe a 

presença de humidade, normalmente num intervalo compreendido entre 35% e 60%. O controlo deste 

tipo de ataques passa então pela monitorização dos níveis de humidade.  

Dentro dos insectos, são de salientar os insectos xilófagos, visto serem os mais frequentes nas 

madeiras usadas em edifícios. Estes insectos não utilizam apenas a madeira como fonte de alimento, 

mas também como abrigo. Começam por atacar a madeira na fase de larva, alimentando-se dela. 

Quando atingem a idade adulta perfuram a madeira, construindo galerias, por vezes de grande 

extensão e não visíveis a olho nu, que levam a uma redução muito acentuada da secção resistente. 

Segundo Franco (2008), as principais patologias desenvolvidas por estes seres vivos são as seguintes: 

 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 de lavrar) – 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 de lavrar; 
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 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. 

 

2.4. CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRAS 

A madeira, de forma a ser usada como material estrutural, deve obedecer a um conjunto de 

procedimentos, de maneira a serem perfeitamente identificadas e enumeradas todas as propriedades 

físicas e mecânicas. Para tal, e para que se garantam os níveis necessários de confiança e segurança 

tanto para projectistas como para utilizadores, é imperativo um processo de controlo de qualidade. A 

classificação de madeiras constitui esse processo, tornando mais fácil o seu correcto uso, o seu 

comércio, a sua segurança e a sua fiabilidade enquanto material de construção. Neste ponto, irão ser 

abordados primeiramente os diferentes tipos de classificação de madeiras novas, diferenciando a 

classificação por classes de qualidade com a classificação por classes de resistência, para no final 

relacionar ambas. Em seguida serão expostos os diferentes métodos de classificação para madeira 

antiga, nomeadamente a norma europeia 338, os métodos não destrutivos e finalmente o método 

Amorim Faria. De realçar que esta abordagem não será feita de forma demasiado aprofundada, pois 

esse trabalho está bem patente e explicado na tese de mestrado realizada pelo Samuel Pereira, cuja 

continuação da campanha experimental é abordada neste documento. 

 

2.4.1. CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRA NOVA 

Dentro dos métodos de classificação de madeira nova existem duas classificações correntemente 

utilizadas, segundo a Qualidade e segundo a Resistência. Dentro da classe de qualidade, existem dois 

tipos de classificação: visual e por máquina.  

 

2.4.1.1. CLASSES DE QUALIDADE 

Existem actualmente quatro normas europeias, pertencentes à série EN 14081, nas quais se definem os 

dois métodos de classificação de madeira para utilização em estruturas. Essas normas são as seguintes: 

 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; 

É importante referir que a atribuição da respectiva classe de qualidade recorre a indicadores de 

controlo, não comprometendo a integridade das peças e envolvendo dois métodos possíveis: a 

classificação visual e a classificação por máquina. 

A classificação visual consiste na observação de defeitos, imperfeições geométricas ou alterações 

motivadas por factores externos que possam diminuir a resistência mecânica da peça. Estes elementos 

observados têm valores limite fixados numa norma de classificação visual. Neste método é 
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especialmente importante a competência do operador, pois como a análise consiste na correcta 

caracterização e definição de indicadores que afectem a resistência e a rigidez, é imperativo um bom 

conhecimento por parte do responsável pela observação. Existem variadas características positivas 

mas também alguns inconvenientes na aplicação deste método, sendo que as mais importantes acabam 

por ser as seguintes: 

 Trata-se de um técnica simples, de fácil compreensão e pode ser muito rápida se for bem 

aplicada; 

 Subestima a capacidade resistente da madeira, o que é uma garantia de segurança para o 

utilizador; por outro lado, pode ser encarada pelo produtor como uma perda de rentabilidade 

que se poderia evitar; 

 Não exige a utilização de equipamentos caros e robustos; 

 A confirmação dos resultados pode ser realizada em qualquer altura; 

 A utilização deste método exige uma preparação antecipada do operador; 

 Implica uma inspecção visual realizada individualmente, isto é, a operação tem de ser feita 

peça a peça e com relativa rapidez; 

 Implica falta de objectividade e de algum rigor já que, como se disse, depende da capacidade 

de avaliação do operador. (Pereira, 2009) 

Definir uma norma europeia acaba por ser muito difícil devido à grande diversidade de espécies ao 

longo do território. Por essa razão a EN 14081 determina apenas as bases principais para aplicação das 

normas de cada país. Cada país define a sua norma para a classificação visual, desde que respeite a 

norma europeia, tendo em conta a origem geográfica, a espécie tratada na norma e a qualidade geral do 

material disponível no mercado. Uma característica importante desta classificação, é que para cada 

norma existem diferentes classes de qualidade a atribuir como se procura demonstrar pelo seguinte 

quadro. 

Quadro 2.1 – 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 B52-001 (1998) ST-I, ST-II, ST-III 

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

Portugal: NP 4305 (1995) EE, E 

 

Os critérios definidos na norma EN 14081 são divididos em partes diferentes. Na parte 1 estão 

definidos os critérios de desempenho e as limitações para diferentes características. As características 

divergem entre as que reduzem a resistência (nós, desvio do fio, fendas, danos mecânicos, etc.), 

geométricas (descaio e empenos) e biológicas (danos causados por insectos ou fungos). Estes critérios 

podem depois ser menos conservadores ou de diferentes tipos consoante o país de aplicação conforme 

referido anteriormente. As normas nacionais acima mencionadas são complementadas por diferentes 

normas europeias destinadas a madeira serrada, sendo as normas EN 975-1 e EN975-2 para madeira 

proveniente de árvores folhosas, e a norma EN 1611-1 para madeira proveniente de árvores resinosas. 
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Importa também realçar que este tipo de classificação é muito subjectivo por estar dependente da 

perícia e do conhecimento do operador, embora seja de fácil execução e considerável rapidez. O facto 

de não permitir avaliar eventuais defeitos internos é outro factor desfavorável muito relevante. 

Quanto à classificação por máquina, importa antes de mais referir que se trata de um conjunto de 

processos não-destrutivos, que requer a utilização de diferentes tipos de instrumentos. Normalmente o 

método determina o módulo de elasticidade recorrendo a sensores instalados no equipamento, para 

depois proceder à classificação em classes tendo em conta valores de densidade, rigidez e resistência. 

Este tipo de classificação é utilizado sobretudo nos EUA, no Japão, Canadá, Austrália, assim como no 

Norte e Centro da Europa. A classificação é dividida consoante o processo de controlo utilizado, 

podendo ser controlado pelo produto (output controlled) ou controlado pela máquina (machine 

controlled). 

O sistema de controlo pela máquina teve origem na Europa há sensivelmente 40 anos atrás, sendo que 

desde então, vários métodos têm sido utilizados. Este sistema baseia-se no controlo de uma 

propriedade, avaliando o seu comportamento e recorrendo a procedimentos de controlo por via de 

meios não-destrutivos. A propriedade a avaliar é normalmente o módulo de elasticidade na direcção 

do fio, que definindo limites de deformação máximos para cada classe, são depois fruto de uma 

classificação final. 

Este sistema que utiliza instrumentos de considerável precisão, exige naturalmente um controlo no que 

diz respeito à calibração das máquinas para um aumento da confiança nos resultados obtidos. A fase 

de controlo mais rigoroso é inicial, pois é nesta fase que se recorre a ensaios exaustivos com vista a 

garantir que as peças a classificar não contenham defeitos demasiado rigorosos, que iriam adulterar os 

resultados obtidos ao longo do processo. O processo de classificação encontra-se correctamente 

descrito na figura 2.4 conforme se pode observar. 

 

 

FIG.2.4 - Fases de procedimento na classificação por máquina ( Sandomeer e Jochen, 2007) 

 

O sistema controlado pelo produto, por outro lado recorre a ensaios diários em peças escolhidas 

aleatoriamente como forma de controlo. Estes ensaios são regulados pela norma europeia EN 408, que 

indica que um número limitado de exemplares de cada espécie com diferentes dimensões, seja 

avaliado por turnos, ao longo de diferentes intervalos de tempo de trabalho. As especificidades da 

máquina são então calibradas de forma a obter classificações mais correctas, aliando os resultados 

obtidos nos ensaios com procedimentos estatísticos. Existe um intervalo previamente definido que não 

pode ser majorado ou minorado, no qual se verifica se os resultados obtidos para a espécie ensaiada se 

encontram dentro de controlo, ou no caso de não respeitarem o intervalo, fora de controlo. Este 

processo como recorre a um número bastante elevado de operações de controlo, é normalmente 
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adequado a serrações que utilizem poucas espécies e classes de qualidade, pois embora os resultados 

sejam mais fiáveis, implica uma maior preparação e tempo dispendido que o anterior. 

 

2.4.1.2. CLASSES DE RESISTÊNCIA 

As classes de resistência foram introduzidas para facilitar a aplicação em trabalhos concretos de 

estruturas. A utilização de madeiras com propriedades padronizadas segundo um lote de espécies 

restrito permite aumentar o nível de confiança na utilização destas. O objectivo principal é, utilizando 

coeficientes de segurança no cálculo, diminuir o risco associado à utilização da madeira, tentando que 

esta seja empregue da mesma forma que os restantes materiais correntemente utilizados (betão e aço). 

O papel do projectista torna-se assim mais simples, pois basta-lhe indicar a classe de resistência 

utilizada assim como a respectiva norma. Por outro lado o papel da fiscalização torna-se acrescido, 

pois têm que comprovar se a classe utilizada no projecto corresponde correctamente em obra. 

Na Norma NP EN 338 encontra-se definido um sistema de classes de resistência aplicável a toda a 

madeira para uso estrutural, seja de origem Folhosa ou Resinosa. Atribui-se uma população de 

madeira a uma classe de resistência utilizando parâmetros como a espécie, a origem ou a qualidade. O 

sistema de classes de resistências permite então agrupar as espécies que possuam propriedades 

mecânicas semelhantes, factor muito importante devido à grande diversidade de madeiras disponíveis. 

(Franco, 2008) 

A separação segundo a origem faz sentido, pois apresenta comportamentos bastante distintos visto a 

sua estrutura anatómica ser completamente diferente. 

A origem de cada tipo de madeira é representada por uma letra maiúscula no início, seguida de um 

número que indica o valor característico à flexão em N/mm². No caso de se tratar de uma árvore 

resinosa a letra representada é a C (de coniferous em inglês), ou no caso de ser uma árvore folhosa por 

um D (de deciduous em inglês). 

As classes correntemente definidas para as Resinosas e Choupo são: C14, C16, C18, C20, C22, C24, 

C27, C30, C40, C45 e C50. No que diz respeito às Folhosas as classes são as seguintes: D30, D35, 

D40, D50, D60 e D70. 

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

simultaneamente as seguintes propriedades: 

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

valores indicados no Quadro 2.2 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) 

Para se efectuar uma correcta correspondência entre espécie e classe de resistência basta determinar as 

seguintes propriedades: resistência à flexão, massa volúmica e módulo de elasticidade. Determinada a 

classe de resistência, os valores das restantes propriedades são obtidos por intermédio de expressões 

definidas no anexo A da norma NP EN 338. 

De seguida apresenta-se o Quadro 2.4 onde estão contidas as classes de resistência assim como os 

valores característicos constantes na norma. 
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2.4.1.3.RELAÇÃO ENTRE CLASSES DE QUALIDADE E DE RESISTÊNCIA 

O controlo de qualidade de madeiras pode ser feito através da classificação visual ou da classificação 

mecânica. No entanto é necessário estabelecer uma correlação entre as classes de resistência 

constantes na norma EN 338 com o controlo de qualidade, visto que o projecto apenas refere as 

características mínimas a respeitar e não uma espécie concreta. 

Essa correlação está contida na norma EN 1962, que contêm as classes de resistência assim como as 

classes de qualidade e espécies respectivas que constam dos países onde a madeira é utilizada 

correntemente como elemento estrutural. Importa referir que a maioria das normas disponíveis em 

cada país diz respeito a Resinosas, o que é explicável com o tipo de mercado e disponibilidade 

referente a cada país. As classes de resistência de Folhosas apenas encontram correspondência para a 

classe de qualidade HS constante na norma inglesa BS 5756. 

De seguida apresenta-se o Quadro 2.3 onde se encontram expostas as relações para três espécies de 

Resinosas e para uma espécie de Folhosa. 

 

Quadro 2.3 – Relação entre classes de qualidade e entre classes de resistência 

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 

 

No caso português existe apenas uma espécie normalizada em termos de qualidade, o Pinho bravo 

(Pinus pinaster Ait.). A norma portuguesa NP 4305 atribui duas classes de qualidade a esta espécie de 

madeira: classe “E” e classe “EE”. Estas classes de qualidade encontram correspondência nas classes 

de resistência C18 e C35. A classe “EE” no entanto não é reconhecida na norma EN 1912, o que 

invalida qualquer tipo de certificação. 
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2.4.2. CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRA ANTIGA 

Os processos de classificação apresentados anteriormente são válidos para madeira nova a aplicar em 

estruturas. O principal problema associado às madeiras reside no facto de estarem previamente 

aplicadas em obra, e muitas vezes fazendo parte de sistemas construtivos com grande valor 

patrimonial, o que dificulta muito qualquer tipo de intervenção. Torna-se então necessário conhecer as 

metodologias de inspecção e classificação para madeira antiga correntemente aplicada em obra.  

É importante perceber as acções a que as peças estavam expostas, de forma a ter uma ideia do carácter 

crítico dos defeitos face aos esforços instalados. As fendas por outro lado, podem ter origens 

diferentes, tornando-se importante saber se as falhas advêm de erros em pontos de ligação ou em 

concepção. 

Para a classificação de madeiras antigas são apresentados três métodos: o método simplificado 

baseado na norma europeia EN 338, equipamentos de avaliação por ensaios não destrutivos e o 

método Amorim Faria. 

 

2.4.2.1. MÉTODO SIMPLIFICADO BASEADO NA EN 338 

Devido à grande dificuldade em avaliar a segurança da madeira quando inserida em sistemas 

estruturais, é apresentado um método simplificado que se baseia no ponto 6.2.2 da norma EN 338 e 

que permite fazer corresponder elementos de madeira antiga com as respectivas classes de resistência. 

O grande impedimento deste método é a dificuldade de avaliação do estado da peça visualmente, pois 

muitas vezes o acesso está dificultado ou mesmo tapado por construções posteriores.  

A norma EN 338 procura contornar estas dificuldades recorrendo a caminhos simplificados para obter 

a classe de resistência. Este método assume que para atribuir uma classe de resistência a uma dada 

população de madeiras basta que a resistência à flexão na direcção paralela às fibras (fm,k), a massa 

volúmica (ρm) e o módulo de elasticidade médio na direcção paralela às fibras (E0,m) sejam superiores 

aos valores respectivos da classe. 

 

FIG 2.5. Atribuição de classes de resistência a madeira em serviço (Franco, 2008) 
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Neste processo a caracterização da espécie assume um papel fundamental, sendo portanto necessário 

possuir conhecimentos apurados para uma correcta definição de propriedades como a cor, a largura 

dos veios, a dureza, e a diferenciação entre o cerne e o borne. 

O sistema permite então definir uma classe de resistência para uma população de madeiras com 

características mecânicas semelhantes. Para que este classificação seja validada, é necessário que para 

além dos valores característicos de resistência à flexão serem iguais ou superiores aos valores da 

respectiva classe, seja também cumprido o critério que diz, que o valor característico do módulo de 

elasticidade à flexão seja igual ou superior a 95% do valor para essa dada classe de resistência (EN 

338). 

 

2.4.2.2. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO POR ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

Os equipamentos de avaliação por ensaios não destrutivos, executam um conjunto de testes com vista 

a identificar possíveis danos estruturais que afectem a peça de realizar a função pretendida. 

As técnicas tradicionais baseiam-se numa classificação visual como explicado anteriormente, no 

entanto, existem métodos de inspecção que permitem uma recolha de informação mais detalhada 

utilizando técnicas não destrutivas. Naturalmente, estes métodos são especialmente úteis quando se 

trata de uma obra com elevado valor patrimonial, visto que é possível recolher informação sem 

proceder a nenhum tipo de demolição ou extracção, permitindo desta forma que a estrutura e 

disposição original se mantenham intactas. Procede-se então à realização de ensaios in situ com vista a 

determinar os valores referentes à capacidade resistente. De referir também que estes resultados são 

dotados de uma maior precisão, ao invés das técnicas tradicionais que se revestem de um acentuado 

conservadorismo devido à grande heterogeneidade do material. 

Existem dois grandes métodos no que diz respeito aos ensaios não destrutivos, os métodos globais de 

ensaio e os métodos locais de ensaio. No que diz respeito aos métodos globais de ensaio o principal 

exemplo abordado neste documento é o método dos Ultra-sons, já no que diz respeito aos métodos 

locais de ensaio serão abordados o Pylodin e o Resistograph. Os métodos locais de ensaio avaliam a 

secção residual resistente analisando variações de densidade para posteriormente as relacionarem com 

o nível de degradação biológico. Este tipo de métodos é o que mais auxilia na inspecção visual.  

Estes métodos, que serão explicitados de seguida, estão ainda associados a grandes custos e questões 

de segurança devido a estarem a ser aplicados há relativamente pouco tempo, o que explica o 

condicionamento na parca utilização em estruturas antigas de madeira. 

Os ultra-sons são um dos métodos de avaliação não destrutiva mais utilizados para caracterizar 

estruturas de madeira, sendo que este método normalmente é antecedido de um exame visual prévio. O 

método estima o módulo de elasticidade dinâmico relacionando a velocidade de propagação de ondas 

sonoras com as propriedades elásticas da madeira. Determinado o módulo de elasticidade dinâmico é 

então possível relacioná-lo com o módulo de elasticidade estático assim como com a resistência 

mecânica. Mais uma vez o rigor da avaliação está dependente de uma correcta identificação da espécie 

de madeira do elemento em questão. Na figura 2.6 podemos ver alguns exemplares de equipamentos 

para a realização destes ensaios. 
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FIG.2.6 – Aparelhos de avaliação não destrutiva por avaliação da velocidade de propagação de ultra-sons 

(Botelho, 2006). 

 

Esta técnica tem como grande vantagem o facto de fornecer informações relativas às condições 

internas dos elementos e da sua capacidade resistente. Os ultra-sons têm associado um bom nível de 

precisão na determinação dos defeitos locais, permitindo desta forma uma boa interpretação das 

propriedades dos elementos in situ. Outra das vantagens deste método reside no facto de a propagação 

da onda ser afectada exclusivamente pelo material entre as duas sondas, permitindo desta forma uma 

avaliação directa, convêm também realçar que o fácil manuseamento dos aparelhos é outra das 

características que torna este método bastante adequado para a inspecção de estruturas de madeira. Um 

ponto negativo no que diz respeito a este método, é a necessidade de utilizar um operador experiente 

para se efectuar um correcto acoplamento entre os transdutores e a superfície dos provetes. 

No que diz respeito ao Resistograph, este consiste num aparelho semelhante a um berbequim que 

penetra as peças com vista a determinar a resistência oferecida pela madeira. Convém referir que a 

utilização deste aparelho é considerada não destrutiva porque provoca apenas furos de pequeno 

diâmetro, facilmente escondidos por aplicação de uma cola epoxídica e incapazes de reduzir a 

resistência dos elementos de madeira. (Pereira, 2009). 

Este método de inspecção é especialmente útil para analisar o estado de serviço de estruturas de 

madeira, pois consegue fornecer informações relativas a conservação dos elementos estruturais assim 

como da presença de defeitos naturais e da quantidade de madeira deteriorada internamente. 

Os valores fornecidos pelo método podem ser relacionados com as propriedades mecânicas dos 

elementos, tais como o módulo de elasticidade na direcção do fio, o módulo de rotura na direcção do 

fio e a densidade ou massa volúmica. Para se obter informações quantitativas da inspecção utilizando 

este método, é necessário criar correlações numéricas entre os valores do Resistograph com os valores 

das propriedades mecânicas determinadas por meio de ensaios destrutivos (como o módulo de rotura 

na direcção do fio e o módulo de elasticidade na direcção do fio). Outro ponto a realçar é a influência 

do teor de humidade nos valores da densidade, observando-se que a resistência à penetração diminui 

com o aumento do teor de água (Machado e Cruz, 1997). 

Este método apresenta como vantagens face a outros métodos não destrutivos a facilidade de execução 

e de interpretação dos gráficos de resultados, e o transporte. Como pontos negativos existe a 

dificuldade em posicionar o dispositivo na perpendicular ao elemento assim como a natureza invasiva 

da técnica. Para terminar, na figura 2.7 apresenta-se um exemplo de um Resistograph, assim como os 

acessórios necessários para a realização dos ensaios. 
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FIG.2.7 – À esquerda ilustra-se o corpo central do Resistograph. À direita é possível observar uma sondagem 

efectuada pelo Resistograph do Instituto de Construção da FEUP. 

 

Finalmente no que toca ao Pylodin, este foi pensado com o objectivo a resistência de elementos de 

madeira degradados e sãos assim como a respectiva densidade superficial. Este aparelho permite 

localizar defeitos da peça, pois associa-se uma redução de resistência com a penetração da ponteira. O 

facto de não conseguir localizar defeitos no interior da peça é a maior desvantagem, pois este método 

apenas permite uma definição superficial do estado superficial desta. 

O Pylodin é constituído por um cilindro metálico, possuidor de uma barra circular no seu interior que, 

ao despender uma determinada quantidade de energia, é introduzida na madeira. A profundidade de 

penetração alcançada é relacionável com a dureza da peça na direcção transversal e também com a sua 

densidade (Botelho, 2006). De seguida demonstra-se o esquema de funcionamento deste aparelho na 

figura 2.8, assim como um exemplar correntemente comercializado. 

 

FIG.2.8 – À esquerda mostra-se o Pilodyn 6J; à direita ilustra-se o esquema de funcionamento do Pilodyn (Dias, 

2008) 

 

A aplicação deste método encontra-se sempre limitada, pois apenas fornece informações sobre a 

dureza e a resistência superficial. O maior interesse deste método acaba por ser na função de controlo 

do aparecimento de doenças através de uma medição periódica. 
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2.4.2.3. MÉTODO AMORIM FARIA 

Este método começou com a proposta de uma tese de Mestrado intitulada “Proposta de Atribuição de 

Propriedades Mecânicas a Elementos Estruturais de Madeira por Inspecção Visual In Situ”. Esta tese 

foi desenvolvida por Sónia Isabel Saragoça Franco e orientada pelo Professor José Amorim Faria. No 

seguimento desta tese, Samuel Soares Camarinha Pereira continuou o trabalho na sua tese de Mestrado 

intitulada “Avaliação Experimental das Principais Propriedades Mecânicas de Peças Estruturais em 

Madeira Antiga”, também sob a orientação do Professor José Amorim Faria. Esta metodologia é 

também o principal alvo desta tese com a conclusão da campanha experimental realizada por Samuel 

Pereira, assim como a realização de uma nova campanha experimental que procura dar seguimento à 

tentativa de validação do referido método. Por este motivo este método será explicado com maior 

profundidade do que os anteriores. 

No seguimento do trabalho realizado anteriormente, procedeu-se a uma análise das principais normas 

de classificação visual vigentes na Europa para estruturas de madeira nova. As principais bases para a 

realização deste trabalho foram então as seguintes normas: 

 NP 4305:1995 – Madeira serrada de pinheiro bravo para estruturas. Classificação Visual; 

 NF B52-001:1998 – Règles d’utilisation du bois dans les constructions. Classement Visual 

pour l’emploi en structure des principales essences résineuses et feuillues; 

 UNE 56544:2003 – Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructura: madeira 

de coníferas; 

 U84000420:2003 – Beni culturalli. Manifatti lignei. Strutture portanti degli edifici. 

Inspezione in situ per valutazione dello stato di conservazione e la stima delle prestazionne 

degli elementi in opera; 

O critério definido para base da classificação foi a limitação de defeitos identificáveis em peças de 

madeira integradas em sistemas estruturais. Os principais defeitos a serem alvo de análise foram os 

seguintes: 

 Nós; 

 Descaio; 

 Fendas de secagem; 

 Inclinação do fio; 

 Ataques biológicos (em alguns casos); 

Considerou-se então que a análise e medição destes cinco defeitos (excluindo os ataques biológicos 

para o caso das Resinosas por serem menos susceptíveis ao seu ataque), impondo as respectivas 

limitações, seria o critério de selecção da madeira em estudo. (Pereira, 2009). 

A escolha dos critérios recaiu nos usados na norma portuguesa NP 4305, que são aplicáveis a outras 

espécies de madeira e em outras normas de classificação visual. Os nós foram o único defeito que 

seguiu um caminho diferente, tendo o procedimento constante na norma europeia EN 1310, visto que 

era usada na maioria dos países europeus e de fácil aplicação. No que diz respeito à metodologia, 

métodos de medição e explicações complementares remete-se para a dissertação de Sónia Franco, 

onde o método se encontra exaustivamente descrito, assim como todas as considerações necessárias 

para a sua aplicação. 

Importa referir que das quatro normas referidas anteriormente, apenas a NF B52-001 [X] apresenta 

uma classificação para Folhosas, exposta num anexo informativo que não apresenta tanto 

desenvolvimento como o resto da norma, ou seja, os valores obtidos são idênticos aos referentes às 

Resinosas, visto que existe normalização para este conjunto de espécies. 
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Com a análise dos quatro quadros referidos, obtiveram-se dois quadros para aplicação em madeira 

estrutural in situ que constam da tese de Sónia Franco, um para estruturas de Pinho nacional, e outro 

para estruturas de Carvalho e Castanho. Esta escolha recaiu nestas espécies, visto serem as mais 

utilizadas na construção em Portugal. Importa referir que não a madeira de Castanho e Carvalho foi 

tratadas de forma muito semelhante, diferindo apenas no parâmetro massa volúmica, algo que será 

explicado mais adiante, utilizando os resultados obtidos nas campanhas experimentais realizadas como 

suporte. 

Ambos os quadros respeitam o estipulado na norma europeia EN 14081-1 [X] e na EN 1310 [X], 

apesar de ambas as normas se referirem a madeira nova. Como se tratam de avaliações realizadas in 

situ é necessário garantir as condições mínimas de visibilidade, acessibilidade e limpeza para uma 

correcta avaliação. Existem alguns parâmetro que se encontram dotados de uma grande dificuldade 

para avaliar, sendo o principal expoente disto a massa volúmica, como será explicado adiante. No 

quadro 2.4 e 2.5 apresentam-se os resultados obtidos na tese de Sónia Franco para a classificação 

visual de madeiras antigas. 

Quadro 2.4 – Método Amorim Faria: proposta de classificação visual in situ – Pinho (Franco, 2008) 
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Quadro 2.5 – Método Amorim Faria: proposta de classificação visual in situ - Carvalho e Castanho (Franco, 2008) 

 

 

 

Os resultado obtidos apenas têm duas classificações possíveis: “Aprovado” ou “Rejeitado”, 

dependendo se o elemento ensaiado cumpre ou não o estipulado para todos os defeitos constantes no 

método. 

Este método segue o exemplo italiano não atribuíndo nenhuma classe de resistência, mas apenas 

valores resistentes mínimos. Estes valores têm como base as tensões características que constam na 

norma NP EN 338 [X] para a classe de resistência mais baixa, que para Resinosas é a C18, e para as 

Folhosas é D30. As propriedades mecânicas consideradas foram: 

 Módulo de Elasticidade na direcção do fio, Em; 

 Resistência Característica à flexão na direcção do fio, fm,k; 

 Resistência Característica à compressão na direcção do fio, fc0,,k; 

 Resistência Característica à tracção na direcção do fio, ft,0,k; 

Quando uma peça recebe a classificação de “Aprovada”, ou seja se cumprir todos os critérios 

definidos nos quadros anteriores, fica associada aos valores mínimos para as propriedades referidas. 

Finalmente apresentam-se os valores de cálculo a considerar para vigas aprovadas por classificação 

visual in situ para Pinho (Quadro 2.6) e para Carvalho e Castanho (Quadro 2.7) 
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Quadro 2.6 – Método Amorim Faria: Valores de cálculo para classificação in situ de Pinho (Franco, 2008) 

 

 

Quadro 2.7 – Método Amorim Faria: Valores de cálculo para classificação in situ de Carvalho e Castanho 

(Franco, 2008) 
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3 

CASO DE ESTUDO 1 – CAMPANHA 
EXPERIMENTAL 2009  

 

 

3.1. OBJECTIVO 

Este capítulo pretende completar a campanha experimental levada a cabo por Samuel Pereira na tese 

de mestrado “Avaliação experimental das principais propriedades mecânicas de peças estruturais em 

madeira antiga”. Neste capítulo será abordada apenas a parte da campanha que diz respeito à flexão 

simples, e apenas a que foi realizada com provetes não provenientes de incêndio. 

Na sua análise foram abordados os resultados referentes à totalidade das amostras sujeitas a 

classificação visual. O que se pretende neste capítulo é complementar a análise efectuada com o 

estudo referente apenas às amostras que receberam a classificação de “Aprovado”, para se efectuar 

uma comparação dos valores obtidos e assim tentar retirar conclusões, quanto à fiabilidade do método 

de classificação proposto. 

A campanha efectuada segue o estipulado na norma europeia EN 408, com a realização de um ensaio à 

flexão no qual se efectua um acréscimo de carga até ser atingida a rotura da peça. Dos ensaios 

efectuados retiram-se essencialmente duas grandezas: a carga aplicada e o deslocamento a meio vão. 

Estas grandezas são posteriormente fruto de um trabalho de análise de dados que permite, com o 

auxílio de fórmulas constantes da norma, obter informações acerca de características mecânicas que 

ajudam a uma melhor compreensão do comportamento das peças de madeira em estudo. 

É importante referir que a análise constante neste capítulo é sobretudo numérica e em função dos 

dados disponíveis, pois a execução dos ensaios e consequente acompanhamento foi feita por Samuel 

Pereira em 2009, enquanto a segunda campanha efectuada será fruto de uma análise mais detalhada 

devido a um acompanhamento da fase de execução de ensaios pelo autor. 

O objectivo da campanha é comparar os resultados obtidos nos ensaios, com os propostos no método 

de classificação visual constante na tese de mestrado de Sónia Franco, nomeadamente no que diz 

respeito ao módulo de elasticidade (Emean)  e a tensão de flexão (fm,k), para assim tentar perceber melhor 

a validade do método proposto. 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO VISUAL DAS AMOSTRAS 

3.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A tentativa de aplicar a classificação visual em peças antigas em madeira foi uma das principais 

motivações da tese realizada por Samuel Pereira. Esta tarefa revela-se muito mais complicada quando 

aplicada a peças previamente instaladas como foi explicitado no capítulo anterior. 

Primeiramente procedeu-se a um levantamento das principais características das peças em questão. 

Após a medição e pesagem destas, foram levantados os principais defeitos encontrados em cada uma 

das peças, para depois serem sujeitos aos critérios constantes no método “Amorim Faria” com vista a 

receberem uma das duas possíveis classificações possíveis: “Aprovado” ou “Reprovado”. 

Esta classificação foi efectuada por Samuel Pereira e serão apenas explicitados os resultados finais 

obtidos e constantes na sua tese. A classificação visual das amostras em questão está exposta no 

quadro 3.1. 

Quadro 3.1- Classificação visual atribuída às amostras do lote “D” (Pereira, 2009) 

Amostra  Classificação 

 

Amostra  Classificação 

D1 Aprovada 

 

D15 Rejeitada 

D2 Aprovada 

 

D16 Rejeitada 

D3 Aprovada 

 

D17 Rejeitada 

D4 Rejeitada 

 

D18 Aprovada 

D5 Aprovada 

 

D19 Rejeitada 

D6 Rejeitada 

 

D20 Aprovada 

D7 Rejeitada 

 

D21 Aprovada 

D8 Rejeitada 

 

D22 Aprovada 

D9 Rejeitada 

 

D23 Aprovada 

D10 Aprovada 

 

D24 Rejeitada 

D11 Aprovada 

 

D25 Aprovada 

D12 Rejeitada 

 

D26 Rejeitada 

D13 Aprovada 

 

D27 Rejeitada 

D14 Rejeitada 

    

Como se pode verificar, num total de vinte e sete vigas, catorze foram classificadas como “Rejeitada” 

e treze como “Aprovada”, o que perfaz 48% de vigas aprovadas. A informação que levou a esta 

classificação está contida no anexo I, onde constam os defeitos que levaram à exclusão ou aprovação 

de cada peça. 

 

3.2.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO LOTE 

O lote em análise era constituído por vinte e sete vigas cortadas com as dimensões 0,05*0,05*1,0 m³. 

Estas vigas foram identificadas com a letra “D” e numeradas de 1 a 27. Cada face foi também 

identificada com a letra “F” seguida do número correspondente de cada face. Esta numeração assume 

importância para a caracterização da viga, permitindo um maior detalhe na fase de inspecção visual. 

As vigas apresentavam um comprimento longitudinal não exactamente igual a 1,0 embora as 

diferenças não fossem relevantes. As arestas apresentavam-se bem definidas assim como as faces, que 

se encontravam ortogonais, como seria de desejar. As peças apresentavam também uma boa qualidade 
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visual, salvo algumas que continham faltas pontuais de pedaços de madeira que foram colmatadas com 

material de fraca resistência (emassamento). 

 

3.2.3. AMOSTRAS APROVADAS 

Foram consideradas aprovadas treze (13) vigas, que representam aproximadamente 48% do total das 

amostras sujeitas à classificação visual. É um valor elevado, que indica que as amostras revelavam 

uma qualidade geral bastante razoável. 

 

3.2.4. AMOSTRAS REJEITADAS 

No que diz respeito às amostras rejeitadas obteve-se o valor de 52%. Os principais critérios que 

levaram a esta classificação foram a presença de fendas e de nós. De todas as vigas consideradas como 

“rejeitadas”, apenas duas (2) não foram excluídas pela presença de um destes defeitos, o que permite 

concluir que a presença de fendas ou nós constitui o critério de classificação mais condicionante. 

 

3.3. ENSAIOS À FLEXÃO - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.3.1. SETUP DE ENSAIO 

Estes ensaios de flexão estática foram executados no Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural 

(LESE) da FEUP e contaram com a colaboração de dois técnicos do laboratório na fase de preparação 

dos ensaios, na sua execução e na montagem dos dois esquemas de ensaio produzidos. (Pereira, 2009) 

O objectivo dos ensaios era determinar duas grandezas fundamentais para a validação da proposta de 

classificação visual: O módulo de elasticidade à flexão e a tensão de rotura à flexão, ambas na 

direcção do fio. 

Como referido anteriormente, a norma europeia EN 408 estabelece métodos de ensaio para a 

determinação do módulo de elasticidade em flexão e para a determinação da resistência à flexão de 

peças em madeira. Estes valores são calculadas através de grandezas obtidas experimentalmente em 

ensaios à flexão, que seguem o esquema de ensaio constante na figura 3.1 

 

Fig.3.1 – Esquema de ensaio da norma EN 408 

 

Esta norma estabelece que a peça a ensaiar esteja simplesmente apoiada e tenha um comprimento 

mínimo de dezanove vezes a altura da sua secção. Sempre que esta característica não seja cumprida, o 
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vão da viga deve ser registado. A norma estabelece ainda que a viga deve ser carregada 

simetricamente em flexão em dois pontos de um vão com dezoito vezes o valor da altura da secção. 

No caso em estudo, o comprimento mínimo estabelecido pela norma foi cumprido (Lmin = 

19x0,05=0,950 m), ficando o vão com o valor de noventa centímetros, devido às condições de apoio 

referentes ao ensaio.  

O ensaio consiste na aplicação de duas cargas simétricas aplicadas a um terço do comprimento do 

provete simplesmente apoiado, medindo a deformação ao longo da aplicação da carga. O provete é 

colocado sobre dois apoios simples (neste caso meio cilindro), enquanto que o actuador hidráulico 

transmite os incrementos de carga à amostra. O actuador é auxiliado por um perfil de chapa de 

chumbo, e a transmissão da força aplicada é materializada por dois perfis paralelepipédicos, 

responsáveis por transmitir a carga nos pontos localizados a um terço do comprimento da viga. A 

deformação é medida utilizando um perfil flexível que contém um parafuso como forma de ligação ao 

provete. Este perfil está ligado ao extensómetro que mede os deslocamentos registados. Na figura 3.2 

podemos observar o esquema real de ensaio assim como um pormenor na ligação do extensómetro à 

peça. 

 

Fig.3.2 – Esquerda: esquema real do ensaio. Direita: ligação ao extensómetro à peça (Pereira, 2009) 

 

3.3.2. PROCEDIMENTO DE ENSAIO 

A realização dos ensaios à flexão teve como ponto de partida a preparação das vigas, na qual estão 

compreendidas as fases de identificação e determinação da massa e do volume das mesmas, 

acompanhada do registo fotográfico das mesmas. 

As vigas foram submetidas a uma inspecção visual detalhada, onde se analisaram e mediram os 

defeitos, com vista à validação do método de classificação visual para cada viga do lote. 

A execução do ensaio de flexão começa com a colocação do provete sobre os dois apoios simples, 

onde se aplica uma força perpendicular que vai aumentando ao longo do tempo, enquanto o 

extensómetro fornece as informações relativas aos deslocamentos a meio vão. Primeiro ajusta-se o 

actuador hidráulico com o perfil metálico, e em seguida aplica-se a carga que segue o ciclo temporal 

estabelecido na norma europeia EN 408. Os acréscimos de carga ocorrem a um ritmo de 0,1 mm/s, até 

ser atingida a rotura. A força de rotura significa a força máxima atingida durante o ensaio, enquanto 

que a flecha de rotura corresponde ao deslocamento verificado nesse mesmo instante. 
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O ensaio é considerado terminado quando se percebe pela análise dos gráficos no equipamento de 

leitura, que a peça já não oferece resistência, estagnou para valores residuais ou quando apresenta 

deslocamentos cada vez maiores para uma força pouco significativa e de valor aproximadamente 

constante. 

Terminado o ensaio foram registados os aspectos que se consideraram relevantes para a viga em 

análise, para futura reflexão e comparação com a classe proposta pelo método de classificação visual. 

 

3.4. LOTE COMPLETO – RESULTADOS 

3.4.1. MASSA VOLÚMICA 

A massa volúmica assume-se como uma das propriedades fundamentais da madeira, visto que muitas 

propriedades físicas estão associadas a esta característica, e faz portanto sentido que seja um dos 

parâmetros abordados na classificação visual. No entanto, no que diz respeito a madeiras antigas, 

revelou-se que este parâmetro não influencia tanto como outros defeitos mais preponderantes. Não 

deixa naturalmente de ser um parâmetro que deve ser fruto de análise, embora o facto de um exemplar 

não respeitar este critério não significar imediatamente a sua rejeição, ao contrário de outros factores 

de avaliação. 

A massa volúmica, ou peso aparente, é obtida dividindo a massa da amostra pelo volume desta, e é 

expressa em kg/m³. 

A pesagem foi efectuada na fase de preparação das vigas para os ensaios, tendo-se recorrido a uma 

balança digital com uma precisão aceitável (quatro casas decimais). As vigas foram medidas 

recorrendo a uma fita métrica para medir o comprimento do perfil longitudinal e uma régua para medir 

as faces do perfil transversal. 

Apresenta-se de seguida o quadro 3.2 onde se reuniram as principais características assim como os 

valores obtidos, e também a figura 3.3 onde se encontra a representação gráfica dos resultados 

constantes no quadro anterior. 

Quadro 3.2 – Massa volúmica das amostras do lote “D” (Pereira, 2009) 

Amostra m (kg) 
ρ 

(kg/m3)  
Amostra m (kg) 

ρ 
(kg/m3) 

D1 1,48 596,0 
 

D15 1,50 601,2 

D2 1,24 497,0 
 

D16 1,47 590,3 

D3 1,31 526,7 
 

D17 1,44 579,2 

D4 1,34 539,3 
 

D18 1,64 657,1 

D5 1,47 590,7 
 

D19 1,68 674,6 

D6 1,26 504,8 
 

D20 1,67 669,4 

D7 1,37 551,0 
 

D21 1,53 616,2 

D8 1,48 593,9 
 

D22 1,26 506,0 

D9 1,64 659,8 
 

D23 1,52 611,5 

D10 1,32 529,0 
 

D24 1,22 488,6 

D11 1,25 502,7 
 

D25 1,21 485,5 

D12 1,28 514,2 
 

D26 1,25 501,7 

D13 1,52 608,8 
 

D27 1,60 641,7 

D14 1,46 586,6 
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Fig.3.3 – Massa volúmica das amostras do lote “D” (Pereira, 2009) 

 

Estes valores apresentados foram então alvo de um tratamento estatístico com vista a encontrar valores 

médios que permitam retirar conclusões acerca do lote e posteriormente comparar com os valores 

médios obtidos para a análise exclusiva das vigas que receberam a classificação de “Aprovada”, numa 

tentativa de obter algumas respostas quanto à validade do método. Os valores obtidos encontram-se no 

quadro 3.3 que resume as principais informações obtidas. 

Quadro 3.3 – Valores estatísticos do lote “D” (Pereira, 2009) 

 

 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que o valor médio da massa volúmica do lote tem o valor 

de 571,2 kg/m³, que se traduz num valor um pouco inferior ao estabelecido no método “Amorim 

Faria”, que para exemplares de Castanho define um valor de 640 kg/m³. A variabilidade da amostra 

tem um valor na ordem dos 10%, que se traduz no coeficiente de variação. Este valor revela que existe 

uma certa homogeneidade no lote no que diz respeito à massa volúmica. Finalmente o desvio padrão 

da amostragem tem o valor de 60,4 kg/m³. 

 

3.4.2. DIAGRAMAS DE ENSAIO 

Os ensaios levados a cabo permitem obter diversas informações no que diz respeito à capacidade 

resistente. Na figura 3.4 apresentam-se os diagramas Força-Deslocamento obtidos para as 27 vigas 

ensaiadas. 
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Desvio 
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Valor 
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ρm σ CV ρk ρmáx ρmin

(Kg/m3) (Kg/m3) (%) (Kg/m3) (Kg/m3) (Kg/m3)

571,2 60,4 10,6 472,1 674,6 485,5
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Fig.3.4 – Conjunto de respostas Força vs Deslocamento a meio vão – Lote “D” (Pereira, 2009) 

Observando os resultados constantes na figura anterior, facilmente se percebe o comportamento 

extremamente variável da madeira, devido à sua grande heterogeneidade. Os diagramas obtidos 

apresentam uma considerável dispersão para a força aplicada e para o deslocamento a meio vão 

obtido. 

3.4.3. RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

A fase posterior à realização dos ensaios e determinação da força máxima aplicada para cada um dos 

lotes foi a determinação da tensão de rotura à flexão, também designada por resistência à flexão. A 

norma europeia EN 408 apresenta no ponto 13.3 uma expressão determinada experimentalmente para 

o cálculo da tensão que é apresentada de seguida. 

 

     (3.1) 

 

As variáveis que constam na fórmula têm o seguinte significado:  

a – distância entre a posição de uma força e o apoio mais próximo, em milímetros (mm); 

Fmáx – força máxima, em Newton (N); 

W – módulo de flexão da secção, em milímetros cúbicos (mm
3
);   

 

     (3.2) 

 

b – largura da secção transversal da viga ensaiada, em milímetros (mm); 
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h – altura da secção transversal da viga ensaiada, em milímetros (mm);  

O módulo de flexão da secção é de cálculo directo, visto que a largura e a altura da secção transversal 

foram calculadas no processo inicial da campanha experimental. 

Utilizando a expressão (3.1) calculou-se então a resistência à flexão de cada uma das vigas ensaiadas, 

tendo sido obtidos os valores que a seguir se apresentam no quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Tensão de rotura à flexão, lote “D” (Pereira, 2009) 

Amostra  Fmáx (kN) fm (MPa) 

 

Amostra  Fmáx (kN) fm (MPa) 

D1 9,9 71,1 

 

D15 9,4 67,5 

D3 5,4 39 

 

D17 5,5 39,6 

D4 3,8 27,6 

 

D18 10 72,4 

D5 3,2 23,2 

 

D19 6,9 49,4 

D6 7,4 53,1 

 

D20 10,6 76,4 

D7 7,5 54,3 

 

D21 4,2 30,5 

D8 7,8 56 

 

D22 4,6 33,4 

D9 7,1 51,4 

 

D23 5,2 37,1 

D10 5,7 40,9 

 

D24 6,1 44,1 

D11 4,7 34,1 

 

D25 5,3 37,9 

D12 3,2 23,3 

 

D26 6,9 49,7 

D13 4,5 32,1 

 

D27 7,9 57,5 

D14 4,9 35,8 

     

Importa referir que o valor da tensão de rotura à flexão é directamente proporcional ao valor da força 

aplicada, como se constata pela expressão (3.1), logo as dispersões e características que se apontaram 

nos diagramas Força – Extensão são comuns para as tensões. Para uma melhor visualização desta 

informação, apresenta-se na figura 3.5 uma representação gráfica destes valores, na qual se 

representam a vermelho as amostras reprovadas e a preto as amostras aprovadas. 

 

Fig.3.5 – Resistência à flexão (fm,k) - Lote “D” (Pereira, 2009) 
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Com os resultados obtidos procedeu-se ao tratamento estatístico destes, em tudo semelhante ao 

efectuado anteriormente, para os dados referentes à massa volúmica. Os resultados estão patentes no 

quadro 3.5. 

Quadro 3.5 – Valores característicos da resistência à flexão para o lote “D” (Pereira, 2009) 

 

 

Analisando estes dados, constata-se que os resultados obtidos possuem um coeficiente de variação 

bastante elevado, na ordem dos 33%. O valor médio obtido foi de 45,5 MPa com um desvio padrão de 

15,3 MPa. O valor característico obtido foi de 20,5 MPa para a madeira de Castanho ensaiada. De 

referir que o valor elevado do coeficiente de variação ajuda a concluir a necessidade de aplicar 

coeficientes de segurança elevados. 

 

3.4.4. MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O parâmetro final a analisar é o módulo de elasticidade à flexão estática na direcção do fio, que se 

revela um parâmetro muito importante para a análise estrutural, pois constitui um indicador de 

flexibilidade ou rigidez do material que permite retirar conclusões importantes acerca da sua 

deformabilidade. 

Ao olhar para um conjunto de resultados obtidos experimentalmente, consegue-se dizer que esse 

material é frágil, caso a rotura ocorra ao atingir o limite de proporcionalidade, sem se denotar a 

presença de deformações que fizessem prever essa situação. Esta informação é importante para o 

cálculo de estruturas já que o módulo de elasticidade é essencial para calcular deformações e é um 

parâmetro essencial à quantificação dos esforços em muitas situações. (Pereira, 2009) 

Para o cálculo deste parâmetro seguiram-se mais uma vez os critérios estipulados na norma europeia 

EN 408 no ponto 10. Uma das indicações mais importantes que constam da norma e que foi tida em 

conta nesta análise, foi o facto de não se contabilizarem valores acima de 40% da Força máxima. 

O módulo de elasticidade, retirado a partir dos ensaios à flexão, constitui o melhor indicador quanto a 

esta propriedade, pois o módulo de elasticidade retirado através de outro tipo de solicitações não é tão 

fiável. 

 

A expressão utilizada para determinar o módulo de elasticidade foi a seguinte: 

  

Média 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Valor 

Característico 
Máximo Mínimo  

fm,0 σ CV fm,0,k fm máx fm min

(MPa) (MPa) (%) (MPa) (MPa) (MPa)

45,5 15,3 33,5 20,5 76,4 23,2
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                                                                                                       (3.3) 

 

Onde as variáveis apresentam o seguinte significado:  

F2 – F1: é um incremento de força na porção recta da curva força-deformação, em Newton (N); 

w2 – w1: é o incremento de deformação correspondente a F2 – F1, em milímetros (mm); 

a: distância entre a posição de uma força e o apoio mais próximo, em milímetros (mm); 

l: vão em flexão, em milímetros (mm); 

b: largura da secção transversal num ensaio de flexão, em milímetros (mm);  

h: altura da secção transversal num ensaio de flexão, em milímetros (mm);  

 

O parâmetro da equação que traduz o incremento de força sobre o incremento de deformação pode ser 

obtido graficamente a partir de uma regressão linear, desde que, segundo a EN 408 [12], o quadrado 

do coeficiente de correlação linear obtido seja superior a 0,99. Considerou-se que se trata de um valor 

muito rigoroso e por isso aceitaram-se quadrados dos coeficientes de correlação linear superiores a 

0,95, condição satisfeita pela generalidade dos provetes. (Pereira, 2009). 

Os valores obtidos apresentam-se no quadro 3.6. 

Quadro 3.6 – Módulo de elasticidade em flexão lote “D” (Pereira, 2009) 

Amostra  Eflexão (MPa) 

 

Amostra  Eflexão (MPa) 

D1 12684 

 

D15 13214 

D3 12119 

 

D17 7384 

D4 8971 

 

D18 13907 

D5 12313 

 

D19 12492 

D6 11399 

 

D20 14949 

D7 12310 

 

D21 12786 

D8 12036 

 

D22 9867 

D9 15442 

 

D23 8327 

D10 10711 

 

D24 9448 

D11 9390 

 

D25 9893 

D12 9195 

 

D26 9950 

D13 11391 

 

D27 12021 

D14 8519 

    

Mais uma vez recorreu-se a uma representação gráfica para melhor ilustrar os resultados obtidos, 

assim como a consequente dispersão entre eles. 

 

33
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Fig.3.6 – Módulo de Elasticidade em flexão para o lote “D” (Pereira, 2009) 

 

Procedeu-se então ao tratamento estatístico, tendo-se obtido os seguintes resultados. 

Quadro 3.7 – Valores característicos do módulo de elasticidade em flexão para o lote “D” (Pereira, 2009) 

 

 

Para a análise deste parâmetro, o valor que consta da proposta de classificação é o valor médio e não o 

característico, logo a comparação deverá incidir sobre esse valor. O valor médio obtido foi de 11,2 

MPa, bastante superior ao proposto no método “Amorim Faria” que é de 8 Gpa, o que se traduz numa 

validação do proposto para este parâmetro. O desvio padrão obtido foi de 2,1 Gpa enquanto a 

diferença de valores entre o máximo e mínimo se cifra em 8,1 Gpa, valor este que revela alguma 

heterogeneidade dentro do lote analisado. Essa heterogeneidade está também patente no valor obtido 

para o coeficiente de variação que foi de 18,6%. 

 

3.5. LOTE DE AMOSTRAS APROVADAS – RESULTADOS 

Concluída a análise efectuada para o lote global de vinte e cinco (25) amostras, foi efectuada uma 

análise restrita apenas ao lote que recebeu a classificação de “aprovado”. Esta análise teve o objectivo 

de retirar conclusões acerca da validade do método e dos critérios que a este se encontram associados. 

A análise, foi em tudo idêntica à efectuada para o lote completo, pois só assim se poderiam tirar 

conclusões com algum tipo de validade acerca da aplicabilidade do método. 
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3.5.1. MASSA VOLÚMICA 

Restringindo a análise efectuada às treze (13) amostras que receberam a classificação de “Aprovado”, 

pretendia-se avaliar a influência da classificação obtida pelo método com os resultados para o lote 

completo. 

A primeira propriedade analisado foi então a massa volúmica. O processo de cálculo foi naturalmente 

idêntico ao efectuado anteriormente, tendo-se obtido os resultados que constam do quadro 3.8. 

Quadro 3.8 – Massa volúmica do lote “D” – Vigas aprovadas 

Amostra ρ (kg/m³) 

D1 596,0 

D2 497,0 

D3 526,7 

D5 590,7 

D10 529,0 

D11 502,7 

D13 608,8 

D18 657,1 

D20 669,4 

D21 616,2 

D22 506,0 

D23 611,5 

D25 485,5 

 

Mais uma vez, para uma melhor compreensão da dispersão associada aos dados obtidos, optou-se por 

efectuar uma representação gráfica que aparece exposta na figura 3.7. 

 

Fig.3.7 – Massa Volúmica do lote “Aprovadas” 
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Finalmente procedeu-se ao tratamento estatístico, que consta do quadro 3.9, tendo-se obtido um valor 

de 10,77 % para o coeficiente de variação e um valor característico de 486,4 kg/m³. O valor máximo 

registado foi de 669,4 kg/m³ enquanto que o valor mínimo foi de 485,5 kg/m³. Estes valores levaram a 

um desvio padrão de 63,6 kg/m³. As conclusões entre os valores obtidos para este lote reduzido e o 

lote completo serão efectuadas no final deste capítulo. 

Quadro 3.9 – Valores característicos para a massa volúmica do lote “Aprovadas” 

Média 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de variação 

Valor 

Característico 
Máximo Mínimo 

ρm σ CV ρ,k ρmáx ρmin 

(kg/m³) (kg/m³) (%) (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) 

590,7 63,6 10,77% 486,4 669,4 485,5 

 

3.5.2. RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

O estudo da tensão de flexão era de especial importância pois permitiria validar ou não a proposta de 

classificação. Os resultados obtidos estão expressos no quadro 3.10, assim como a representação 

gráfica, que se encontra na figura 3.8 

Quadro 3.10 – Tensão de flexão do lote “D” – Vigas aprovadas 

Amostra Fmáxima (N) Fm (Mpa) 

D1 9868 71,1 

D3 5413 39 

D5 3219 23,2 

D10 5685 40,9 

D11 4736 34,1 

D13 4463 32,1 

D18 10060 72,4 

D20 10605 76,4 

D21 4235 30,5 

D22 4644 33,4 

D23 5160 37,1 

D25 5270 37,9 
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Fig.3.8 – Tensão de flexão do lote “Aprovadas” 

 

Finalmente procedeu-se ao tratamento estatístico habitual, tendo-se obtido os valores incluídos no 

quadro 3.11. 

Quadro 3.11 - Valores característicos para a tensão de flexão do lote “Aprovadas” 

Média 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de variação 

Valor 

Característico 
Máximo Mínimo 

fm,0 σ CV fm,0,k fm máx fm min 

(Mpa) (Mpa) (%) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

37,5 18,3 48,76% 7,5 76,4 23,2 

 

Nestes valores, o coeficiente de variação é imediatamente objecto de realce visto ter um valor perto 

dos 50%. O valor característico foi de 7,5 MPa para um valor médio de 37,5 MPa, o que leva a um 

desvio padrão de 18,3 MPa. 

 

3.5.3. MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O módulo de elasticidade, assim como a tensão de flexão, reveste-se de uma grande importância, pois 

permite efectuar a eventual validação do método de classificação visual. 

Os resultados obtidos relativamente ao módulo de elasticidade do lote das vigas aprovadas foram 

compilados no quadro 3.12, assim como a sua representação gráfica, que se encontra na figura 3.9.  
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Quadro 3.12 – Módulo de elasticidade do lote “D” – Vigas aprovadas 

Amostra Eflexão (Mpa) 

D1 12684 

D3 12119 

D5 12313 

D10 10711 

D11 9390 

D13 11391 

D18 13907 

D20 14949 

D21 12786 

D22 9867 

D23 8327 

D25 9893 

 

 

Fig.3.9 – Módulo de elasticidade para o lote “Aprovadas” 

 

No quadro 3.13 encontram-se os resultados obtidos a partir do trabalho estatístico realizado. Obteve-se 

um coeficiente de variação na ordem dos 17%. Como indicado anteriormente, na análise deste 

parâmetro o método de classificação visual contempla o resultado médio, logo os valores 

característicos não têm importância na análise efectuada. O valor médio obtido foi de 11,8 GPa.  
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Quadro 3.13 – Valores característicos para o módulo de elasticidade do lote “Aprovadas” 

Média 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de variação 

Valor 

Característico 
Máximo Mínimo 

Emean σ CV Ek Emax Emin 

(Mpa) (Mpa) (%) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

11755,0 1958,3 16,66% 8543,4 14949,0 8327,0 

 

3.6. ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

Neste subcapítulo é feita uma primeira análise aos valores obtidos. Esta análise procura ser uma 

primeira avaliação do método de classificação visual referente apenas à primeira campanha 

experimental. 

 

3.6.1. MASSA VOLÚMICA  

A massa volúmica, como seria de esperar, é a propriedade que menos afecta a classificação visual, 

como já tinha concluído Samuel Pereira na sua tese de mestrado. Não significa que não seja uma 

propriedade a ser descurada, mas apenas que o seu valor não é tão decisivo comparativamente com 

defeitos que invalidem imediatamente a utilização da peça, tais como nós ou fendas repassadas. 

Com o intuito de se proceder a uma análise mais cuidada, compilou-se a informação num quadro-

resumo com os dados mais relevantes (Quadro 3.14).  

 

Quadro 3.14 – Resumo dos valores estatísticos para o parâmetro massa volúmica 

Lote Completo Aprovadas 

Média (kg/m³) 571,2 590,7 

Desvio padrão (kg/m³) 60,4 63,6 

Coeficiente de variação (%) 10,6 10,8 

Valor Característico (kg/m³) 472,1 486,4 

Máximo (kg/m³) 674,6 669,4 

Mínimo (kg/m³) 485,5 485,5 

 

Consultando os dados do quadro percebemos que o coeficiente de variação manteve-se praticamente 

inalterado, o que significa que a heterogeneidade manteve-se para o lote mais restrito. O valor médio 

subiu ligeiramente enquanto que o desvio padrão também registou uma pequena subida, o que explica 

o valor atrás referido para o coeficiente de variação. Um aspecto interessante é que o valor máximo se 

encontrava no lote das rejeitadas enquanto que o valor mínimo se encontra no lote das aprovadas, 
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levantando desde logo algumas dúvidas quanto à validade dos critérios de classificação visual. O valor 

característico sofreu um acréscimo residual para os 486,4 kg/m³. 

 

3.6.2. RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

Os valores relativos à tensão de flexão revelaram resultados comprometedores para o método de 

classificação visual. Assim como para o parâmetro da massa volúmica, compilou-se um quadro 

resumo para uma melhor análise dos valores obtidos. Estes valores encontram-se no quadro 3.15. 

Quadro 3.15 – Resumo dos valores estatísticos para o parâmetro tensão de flexão 

Lote Completo Aprovadas 

Média (MPa) 45,5 37,5 

Desvio padrão (MPa) 15,3 18,3 

Coeficiente de variação (%) 33,5 48,8 

Valor Característico (MPa) 20,5 7,5 

Máximo (MPa) 76,4 76,4 

Mínimo (MPa) 23,2 23,2 

 

Como se pode observar, as diferenças registadas para o lote aprovado foram muito consideráveis. O 

valor médio desceu para os 37,5 MPa e o desvio padrão aumentou para os 18,3%. Isto levou a um 

aumento do coeficiente de variação, para quase 50% o que constitui um valor demasiado elevado. 

Mesmo para o lote completo, onde se registava um valor de 33,5%, este parâmetro constituía desde 

logo motivo de preocupação. 

No que diz respeito aos valores mínimos e máximos, importa referir que ambos se encontravam no 

lote das aprovadas. 

O método “Amorim Faria” estipula um valor característico para a tensão de flexão de 21 MPa. Se para 

o lote completo os resultados se revelavam próximos deste valor, para o lote das aprovadas o valor de 

7,5 MPa demonstra uma grande diferença, que põe em causa o valor apresentado pelo método. 

Importa também referir que um dos factores que pode ter condicionado estes valores foi o tamanho da 

amostra. Com apenas treze (13) vigas, qualquer tipo de conclusão retirada dos valores obtidos reveste-

se de um elevado grau de incerteza. Os valores elevados para o desvio padrão e para o coeficiente de 

variação, podem em parte ser justificados por este factor. É então deveras importante aumentar o 

número de amostras em futuras campanhas experimentais, para assim obter um conjunto de valores 

mais representativos, que permitam retirar conclusões com um grau superior de confiança. 

Em suma, o método de classificação visual, revela graves problemas no que diz respeito à tensão de 

flexão, pois os resultados obtidos deixam patente o grau de incerteza associado a este tipo de método, 

especialmente quando aplicado a um material heterogéneo como a madeira.    
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3.6.3. MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O módulo de elasticidade representa a capacidade de deformação de um determinado material. A 

validade dos resultados relativos a este parâmetro é superior quando calculado a partir de resultados de 

flexão. Os resultados apresentados tiveram como ponto de partida a força obtida na realização dos 

ensaios, que permitiu a obtenção dos valores que a seguir se apresentam.  

Mais uma vez optou-se por começar esta análise recorrendo a um quadro resumo, que se apresenta de 

seguida. 

Quadro 3.16 - Resumo dos valores estatísticos para o parâmetro tensão de flexão 

Lote Completo Aprovadas 

Média (MPa) 11229,0 11755,0 

Desvio padrão (MPa) 2094,0 1958,3 

Coeficiente de variação (%) 18,6 16,7 

Valor Característico (MPa) 7795,0 8543,4 

Máximo (MPa) 15442,0 14949,0 

Mínimo (MPa) 7384,0 8327,0 

 

Uma primeira conclusão a retirar é desde logo uma maior homogeneidade para o sub lote aprovadas, 

que fica patente no valor do desvio padrão assim como do coeficiente de variação. O valor médio 

registou um pequeno aumento na ordem dos 500 MPa. 

Importa também referir que tanto o valor máximo como o valor mínimo, se encontravam no lote das 

rejeitadas, o que vai de encontro às primeiras conclusões, revelando uma maior homogeneidade para o 

sub lote aprovadas. 

O valor característico, embora não seja contabilizado no método “Amorim Faria”, revela um aumento 

considerável para os 8,5 Gpa. 

Revelou-se então uma melhoria nos valores obtidos para o sub lote das aprovadas, revelando que a 

classificação visual foi de encontro aos resultados dos ensaios, tornando o sub lote mais homogéneo e 

com um comportamento superior. 

 

3.6.5. RELAÇÃO ENTRE CLASSIFICAÇÃO VISUAL E PROPRIEDADES MECÂNICAS 

A classificação visual in situ encontra-se revestida de um elevado grau de incerteza, pois exige um 

elevado conhecimento sobre a espécie assim como conhecimentos superiores para proceder a uma 

correcta classificação. 

O facto do método “Amorim Faria” apresentar critérios pouco subjectivos foi uma preocupação para 

que a sua aplicação fosse o mais abrangente possível. Este facto revelou-se bastante limitativo, pois 

uma viga que não cumprisse um dos defeitos fosse imediatamente classificada como “rejeitada”, o que 

explica alguns dos resultados positivos obtidos para vigas com essa classificação. No entanto, não 

existe outra forma de aplicar o método, pois assim estaria sempre sujeito à avaliação de cada operador, 
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levando a resultados extremamente díspares para cada caso, pois o que para um operador pode ser 

condicionante, pode não o ser para outro. No entanto, revelou-se que se uma viga apresentasse um 

conjunto de defeitos conduziria a um resultado negativo, o que constitui um ponto positivo para a 

aplicação do método. 

Pode então aferir-se que a reprovação de determinada viga depende de esta apresentar um conjunto de 

defeitos e não apenas um, sendo que se apresentar um defeito numa zona condicionante, este pode ser 

responsável por uma rotura frágil.  

O facto mais preocupante desta campanha resultou dos valores para a tensão de flexão que desceram 

abruptamente para o sub lote das aprovadas. No entanto, como explicado anteriormente, isto pode ser 

fruto de um tamanho demasiado reduzido de amostras ensaiadas. Na segunda campanha experimental, 

em que existe um maior número de vigas sujeitas a avaliação, outras conclusões poderão ser retiradas 

acerca deste resultado tão negativo para este parâmetro. 

Nesta primeira campanha experimental retira-se essencialmente que a classificação visual de madeira 

antiga se encontra revestida de um elevado grau de incerteza, pois não existiu uma correspondência 

satisfatória entre os resultados dos ensaios levados a cabo, com a classificação previamente executada. 
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CASO DE ESTUDO 2 – CAMPANHA 
EXPERIMENTAL 2010  

 

 

4.1. OBJECTIVO 

Este capítulo pretende complementar a campanha experimental anterior com a realização de uma nova 

campanha de ensaios de flexão, com vista a retirar conclusões acerca do método de classificação 

visual proposto. 

Esta campanha será em tudo semelhante à realizada em 2009, ou seja, começou com uma análise de 

todas as vigas, seguida da análise de um sub lote constituído pelas vigas classificadas como 

“Aprovada” pelo método “Amorim Faria”. No final serão retiradas as devidas conclusões para este 

lote experimental. 

Como referido para a campanha anterior, esta seguirá o estipulado na norma europeia EN 408, com a 

realização de um ensaio de flexão no qual se efectua um acréscimo de carga até se dar a rotura da 

peça. A partir dos ensaios realizados retiram-se essencialmente duas grandezas: a carga aplicada e o 

deslocamento a meio vão. Estas grandezas são então tratadas com o auxílio das fórmulas definidas na 

norma, para se obterem informações acerca de características mecânicas que ajudam a uma melhor 

compreensão do comportamento das peças em estudo. 

A análise neste capítulo está elaborada de uma forma mais completa do que no anterior, pois como foi 

possível o acompanhamento total dos ensaios, existem conclusões e análises mais profundas a serem 

efectuadas, nomeadamente no que diz respeito aos tipos de rotura evidenciados.  

O objectivo da campanha é comparar o sub lote das aprovadas com o lote das amostras completas 

segundo as grandezas avaliadas anteriormente, para assim acrescentar dados de análise para uma 

melhor compreensão do método de classificação visual proposto. 

 

4.2. CLASSIFICAÇÃO VISUAL DAS AMOSTRAS 

4.2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Concluída a primeira análise, tornou-se necessária a realização de uma segunda campanha 

experimental, com vista a uma maior base de resultados com vista a serem retiradas conclusões finais 

acerca da validade do método de classificação visual. 

A metodologia foi em tudo semelhante à realizada anteriormente. Em primeiro lugar procedeu-se à 

identificação de todas as vigas e consequente marcação em cada face, para de seguida serem medidas e 

pesadas conforme se pode visualizar na figura 4.1. 
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Fig.4.1 – Pesagem das vigas sujeitas a análise 

 

Concluída a fase de identificação e pesagem das vigas, foi efectuada a classificação das vigas 

conforme o estipulado no método “Amorim Faria” para a obtenção de uma de duas classificações: 

“Aprovado” ou “Reprovado”. A classificação obtida encontra-se exposta no quadro 4.1 para cada uma 

das vigas, enquanto que os critérios que levaram à exclusão ou aprovação de cada uma das vigas se 

encontram no anexo II. 

Analisando estes dados, percebe-se que existe uma alta percentagem de vigas aprovadas, o que a 

confirmar perante os resultados obtidos nos ensaios, faria antever um lote do qual se esperaria um bom 

desempenho.  

Obteve-se um total de trinta e três (33) vigas aprovadas, que corresponde a 66% da totalidade do lote, 

e dezassete (17) vigas reprovadas que corresponde a 34% da totalidade da amostra. 
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Quadro 4.1 – Classificação atribuída às amostras do lote “V” 

Amostra Classificação 
 

Amostra Classificação 

V1 Aprovada 
 

V26 Rejeitada 

V2 Rejeitada 
 

V27 Rejeitada 

V3 Rejeitada 
 

V28 Rejeitada 

V4 Aprovada 
 

V29 Aprovada 

V5 Aprovada 
 

V30 Rejeitada 

V6 Aprovada 
 

V31 Aprovada 

V7 Aprovada 
 

V32 Aprovada 

V8 Rejeitada 
 

V33 Aprovada 

V9 Rejeitada 
 

V34 Aprovada 

V10 Rejeitada 
 

V35 Aprovada 

V11 Aprovada 
 

V36 Rejeitada 

V12 Rejeitada 
 

V37 Aprovada 

V13 Aprovada 
 

V38 Aprovada 

V14 Aprovada 
 

V39 Aprovada 

V15 Aprovada 
 

V40 Aprovada 

V16 Aprovada 
 

V41 Rejeitada 

V17 Aprovada 
 

V42 Rejeitada 

V18 Aprovada 
 

V43 Aprovada 

V19 Aprovada 
 

V44 Rejeitada 

V20 Aprovada 
 

V45 Aprovada 

V21 Rejeitada 
 

V46 Aprovada 

V22 Aprovada 
 

V47 Aprovada 

V23 Aprovada 
 

V48 Aprovada 

V24 Rejeitada 
 

V49 Aprovada 

V25 Rejeitada 
 

V50 Aprovada 

 

4.2.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO LOTE 

Propositadamente, não se pretendeu identificar com total rigor a origem das peças de madeira. Estas 

resultaram assim do corte de peças serradas de pequena dimensão a partir de madeira redonda antiga 

de Carvalho e Castanho, proveniente de demolições de edifícios antigos. A preparação dos provetes 

foi realizada por uma firma especializada em reabilitação, com um bom sector dedicado à recuperação 

de estruturas de madeira, a partir de toros que possuía em stock. 

O lote sujeito a análise era constituído por cinquenta (50) vigas com as dimensões 0,05*0,07*1,4 m³. 

Optou-se por nomear o lote com a letra “V” seguido do número correspondente a cada viga. As faces 

foram identificadas de 1 a 6 com o respectivo “V” indicativo antes de cada número. Mais uma vez 

importa referir que esta numeração é importante para uma melhor localização dos defeitos quando se 

trata de discutir os resultados numa fase mais avançada. As arestas apresentavam-se bem definidas 

assim como as faces, que se encontravam ortogonais como seria de desejar. As peças apresentavam 

uma boa qualidade visual, embora se distinguisse uma coloração diferente em algumas vigas.  
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4.2.3. AMOSTRAS APROVADAS 

O número de amostras aprovadas foi bastante elevado, contabilizando 66% do total das amostras. Esta 

percentagem é consideravelmente mais elevada quando comparada com a da campanha experimental 

realizada em 2009, na qual se contabilizou uma percentagem de 48% de vigas aprovadas. 

 

4.2.4. AMOSTRAS REJEITADAS 

Naturalmente, se a percentagem de aprovadas foi superior, a percentagem de vigas consideradas 

rejeitadas foi inferior. Para esta campanha registou-se um valor de 34% de vigas rejeitadas contra os 

52% da campanha anterior. 

As vigas que foram consideradas rejeitadas, foram na sua maioria devido à presença de nós que 

ultrapassavam o diâmetro permitido pelo método de classificação visual. Outro defeito comum, que 

foi o responsável pelas restantes rejeições, foi a presença de fendas. No geral estes dois foram os 

defeitos condicionantes na avaliação visual.  

 

4.3. ENSAIOS À FLEXÃO - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.3.1. SETUP DE ENSAIO 

Os ensaios de flexão para esta segunda campanha experimental foram realizados uma vez mais no 

Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE), da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto (FEUP) com o auxílio de dois técnicos do laboratório, que foram responsáveis pela 

preparação e execução dos ensaios.  

Os ensaios seguiram a norma europeia EN 408, que como explicado no capítulo anterior estabelece 

métodos de ensaio para a determinação do módulo de elasticidade em flexão e para a determinação da 

resistência à flexão de peças em madeira. Na figura 4.2 apresenta-se um esquema que representa o 

ensaio realizado, enquanto na figura 4.3 está retratado o esquema real do ensaio. 

 

Fig.4.2 – Esquema de ensaio 
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Fig.4.3 – Viga preparada para ensaio à flexão 

 

Relembra-se que o ensaio consiste na aplicação de duas cargas pontuais simétricas aplicadas a um 

terço do comprimento do provete, medindo-se o deslocamento a meio vão ao longo da aplicação da 

carga. 

A norma estabelece ainda que o comprimento mínimo seja igual a dezanove vezes a altura da secção. 

No caso em estudo foi cumprida esta condição pois Lmin = 19*0,07 = 1,33 m. 

 

4.3.2. PROCEDIMENTO DE ENSAIO 

A primeira fase dos ensaios consistiu na preparação das vigas. Esta fase englobou a etapa de 

identificação, determinação da massa e do volume das peças, e também do registo fotográfico destas. 

De seguida, as vigas foram sujeitas a uma inspecção visual detalhada, para aplicação do método de 

classificação visual, no qual se identificaram e mediram os defeitos de todas as vigas constantes do 

lote. 

O ensaio propriamente dito inicia-se com a colocação do provete sobre os dois apoios simples, sobre 

os quais se aplica uma força perpendicular que vai aumentando a um ritmo previamente estabelecido 

de 0,1 mm/s até se dar a rotura da peça. Durante este processo o extensómetro vai medindo e 

registando os valores para o deslocamento a meio vão. O valor da força de rotura significa a força 

máxima atingida durante o ensaio, sendo que o deslocamento verificado para esse instante representa a 

flecha de rotura. 

Considera-se que o ensaio foi terminado, quando ao analisar os gráficos fornecidos pelo equipamento 

de leitura, a peça se encontra em patamar, não oferece resistência ou estagnou para valores residuais. 

Após o final do ensaio foram apontados os detalhes e aspectos relevantes para a análise da viga 

ensaiada, que servirão para retirar conclusões sobre a classe proposta pelo método de classificação 

visual. 
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4.4. LOTE COMPLETO – RESULTADOS 

4.4.1. MASSA VOLÚMICA 

A massa volúmica afecta diversas propriedades físicas, o que a torna essencial para a classificação de 

madeiras. 

Esta propriedade é obtida pelo quociente da massa da amostra pelo volume desta e expressa-se em 

kg/m³. 

A pesagem dos exemplares foi efectuada na fase de preparação das amostras, através de uma balança 

digital com uma precisão aceitável (quatro casas decimais), enquanto que a medição foi efectuada por 

uma fita métrica para o comprimento longitudinal e por uma régua na medição das faces transversais. 

No quadro 4.2 apresentam-se as principais características das amostras assim como os valores obtidos 

para a massa volúmica, sendo que na figura 4.4 estão representados graficamente esses mesmos 

valores. 

Quadro 4.2 – Massa volúmica das amostras do lote “V” 

Amostra m (Kg) ρ (kg/m³) 

 

Amostra m (Kg) ρ (kg/m³) 

V1 3,33 680,2 

 

V26 2,71 552,4 

V2 2,81 573,3 

 

V27 3,16 644,7 

V3 2,76 563,9 

 

V28 3,09 630,6 

V4 2,63 537,3 

 

V29 3,08 629,0 

V5 3,22 656,7 

 

V30 3,41 696,7 

V6 2,77 565,7 

 

V31 2,27 463,7 

V7 3,08 627,8 

 

V32 2,75 562,0 

V8 3,51 716,7 

 

V33 2,56 523,3 

V9 3,47 707,3 

 

V34 2,55 520,8 

V10 2,84 579,6 

 

V35 2,79 570,2 

V11 3,10 633,5 

 

V36 3,23 660,0 

V12 2,20 448,2 

 

V37 2,81 573,1 

V13 2,81 572,7 

 

V38 2,35 480,0 

V14 2,62 534,5 

 

V39 3,11 634,3 

V15 3,51 716,1 

 

V40 2,79 570,2 

V16 3,42 696,9 

 

V41 3,61 736,5 

V17 2,97 605,3 

 

V42 2,36 481,2 

V18 2,72 555,1 

 

V43 3,11 635,1 

V19 3,38 690,0 

 

V44 3,28 669,4 

V20 2,94 599,6 

 

V45 3,10 632,0 

V21 3,28 670,2 

 

V46 3,19 651,0 

V22 2,74 559,8 

 

V47 3,76 768,2 

V23 3,28 669,0 

 

V48 3,17 647,6 

V24 3,14 641,4 

 

V49 3,06 624,5 

V25 3,20 653,5 

 

V50 2,59 529,0 
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Fig.4.4 – Massa volúmica das amostras do lote “V” 

 

Efectuada a compilação dos valores, foi necessário efectuar um trabalho estatístico, com vista a 

calcular o valor médio da amostra assim como outras informações de relevo. O quadro 4.3 contém os 

resultados obtidos. 

Quadro 4.3 – Valores estatísticos do lote “V” 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

Valor 
Característico 

Máximo Mínimo 

ρm σ CV ρ,k ρmáx ρmin 

(kg/m³) (kg/m³) (%) (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) 

610,8 73,3 12,0% 490,6 768,2 448,2 

 

O valor médio obtido foi de 610,8 kg/m³, com um desvio padrão correspondente de 73,3 kg/m³. O lote 

apresenta-se bastante homogéneo pois a variabilidade situa-se na ordem dos 12%. 

 

4.4.2. DIAGRAMAS DE ENSAIO 

Os ensaios realizados permitem obter resultados sobre a capacidade resistente de cada peça. Na figura 

4.6 apresenta-se o diagrama Força-Deslocamento para cada uma das 50 vigas ensaiadas, sendo que a 

verde se encontram representadas as vigas que receberam a classificação “Aprovada” e a vermelho as 

que receberam a classificação “Rejeitada”. 
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Fig.4.5 – Conjunto de resultados Força vs Deslocamento a meio vão – Lote “V” 

 

Analisando o gráfico obtido, desde logo se percebe o carácter isotrópico do material em questão. Os 

diversos diagramas apresentam uma elevada dispersão entre si, sendo que existem amostras rejeitadas 

com um comportamento bastante aceitável e amostras aprovadas com um comportamento muito fraco. 

4.4.3. RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

Com os diagramas obtidos a partir dos ensaios realizados no LESE, procedeu-se ao cálculo da tensão 

de rotura à flexão. Para tal foi necessário antes de mais, determinar a força de rotura para cada uma das 

cinquenta vigas em análise. Com os valores da força de rotura, utilizou-se a expressão (3.1) definida 

na norma europeia EN 408 para calcular a tensão de flexão para as vigas ensaiadas. Os resultados da 

força máxima e da tensão de flexão encontram-se resumidos no quadro 4.4. 
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Quadro 4.4 – Força máxima e Tensão de rotura para o lote “V” 

Amostra Fmáx (kN) δ (mm) fm (MPa) 

 

Amostra Fmáx (kN) δ (mm) fm (MPa) 

V1 6,1 18,0 33,5 

 

V26 4,1 23,1 22,7 

V2 3,2 17,1 17,4 

 

V27 2,8 9,3 15,2 

V3 2,1 8,2 11,6 

 

V28 5,5 13,6 30,3 

V4 7,0 26,0 38,4 

 

V29 11,7 35,0 64,6 

V5 9,9 26,8 54,7 

 

V30 4,1 15,2 22,5 

V6 5,8 26,2 31,9 

 

V31 7,7 21,3 42,6 

V7 9,1 29,2 50,2 

 

V32 6,2 37,8 34,2 

V8 1,2 7,8 6,5 

 

V33 8,7 44,7 48,2 

V9 1,5 13,0 8,1 

 

V34 5,5 27,5 30,6 

V10 3,9 16,7 21,6 

 

V35 4,4 20,6 24,3 

V11 8,1 22,0 44,5 

 

V36 2,8 24,7 15,6 

V12 6,0 52,9 33,2 

 

V37 9,4 39,1 51,9 

V13 3,7 18,9 20,5 

 

V38 8,2 55,9 45,0 

V14 7,4 36,0 40,6 

 

V39 9,3 30,4 51,0 

V15 1,9 13,5 10,4 

 

V40 9,8 32,8 53,9 

V16 10,4 28,4 57,0 

 

V41 2,5 7,3 14,0 

V17 5,9 23,5 32,4 

 

V42 2,6 16,5 14,4 

V18 5,9 35,0 32,6 

 

V43 8,0 21,8 43,8 

V19 4,7 16,2 26,0 

 

V44 6,5 18,3 36,0 

V20 12,7 59,4 69,8 

 

V45 4,4 15,2 24,3 

V21 3,8 31,4 21,0 

 

V46 2,6 27,3 14,3 

V22 3,7 21,7 20,4 

 

V47 5,9 27,1 32,7 

V23 4,5 19,2 24,6 

 

V48 3,3 9,4 18,3 

V24 12,3 40,6 67,6 

 

V49 4,1 18,7 22,3 

V25 7,2 23,4 39,8 

 

V50 6,8 23,5 37,7 

 

Com a informação compilada, procedeu-se à representação gráfica dos resultados obtidos. Essa 

representação encontra-se na figura 4.6, onde se representam a vermelho as vigas rejeitadas e a preto 

as vigas aprovadas para uma melhor visualização da dispersão de resultados. 



Avaliação do Comportamento Mecânico de Madeira Antiga 
 

54 

 

Fig.4.6 – Tensão de flexão – lote “V” 

 

Mais uma vez, procedeu-se a um trabalho estatístico com vista a determinar o valor característico 

assim como outras informações para posterior análise. Esses valores encontram-se no quadro 4.5. 

Quadro 4.5 – Valores estatísticos do lote “V” 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

Valor 
Característico 

Máximo Mínimo 

fm,0 σ CV fm,0,k fm máx fm min 

(Mpa) (Mpa) (%) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

32,5 16,0 49,2% 6,3 69,8 6,5 

 

4.4.4. MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O último parâmetro analisado foi o módulo de flexão. Esta propriedade fornece informação acerca da 

rigidez do material, podendo-se retirar conclusões acerca da sua capacidade de deformação. 

Analisando um conjunto de resultados obtidos experimentalmente, é possível concluir se o material é 

frágil, caso a rotura se dê ao atingir o limite de proporcionalidade sem aviso, ou seja, sem revelar 

deformações que fizessem antever a situação. 

Para o cálculo deste parâmetro seguiu-se o estipulado na norma europeia EN 408 no seu ponto 10. 

Importa referir que no cálculo desta grandeza apenas se consideraram os valores contidos no intervalo 

de 10% a 40% da força máxima. 
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O módulo de elasticidade constitui o melhor indicador para este parâmetro, como tal utilizou-se a 

expressão (3.3) que consta da norma europeia EN 408. 

Os resultados obtidos apresentam-se no quadro 4.6 e a consequente representação gráfica na figura 

4.8, onde mais uma vez as vigas rejeitadas se encontram representadas a vermelho. 

Quadro 4.6 – Módulo de elasticidade em flexão – lote “V” 

Amostra Eflexão (GPa) 

 

Amostra Eflexão (GPa) 

V1 11,0 

 

V26 5,9 

V2 6,2 

 

V27 8,4 

V3 6,7 

 

V28 13,3 

V4 10,0 

 

V29 13,4 

V5 13,0 

 

V30 11,1 

V6 7,4 

 

V31 11,9 

V7 11,9 

 

V32 6,4 

V8 7,3 

 

V33 9,3 

V9 4,3 

 

V34 7,9 

V10 7,1 

 

V35 6,7 

V11 13,6 

 

V36 4,8 

V12 13,7 

 

V37 10,9 

V13 8,4 

 

V38 8,6 

V14 9,0 

 

V39 12,0 

V15 7,5 

 

V40 12,7 

V16 13,0 

 

V41 10,2 

V17 8,8 

 

V42 3,5 

V18 6,0 

 

V43 13,6 

V19 9,5 

 

V44 14,7 

V20 11,3 

 

V45 9,5 

V21 9,4 

 

V46 10,2 

V22 5,1 

 

V47 9,5 

V23 10,4 

 

V48 9,0 

V24 13,4 

 

V49 7,2 

V25 11,6 

 

V50 10,0 
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Fig.4.7 – Módulo de elasticidade em flexão do lote “V” 

 

Mais uma vez, e à semelhança do sucedido para os outros parâmetros em estudo, realizou-se um 

trabalho estatístico com vista a uma análise global do lote em questão. Importa uma vez mais referir, 

que neste parâmetro o método de classificação apenas aponta um valor médio, ou seja, o valor 

característico não tem especial relevância. 

 

Os resultados obtidos encontram-se expressos no quadro 4.7. 

Quadro 4.7 – Valores estatísticos do lote “V” 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

Valor 
Característico 

Máximo Mínimo 

Emean σ CV Ek Emax Emin 

(Mpa) (Mpa) (%) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

9,5 2,8 29,6% 4,9 14,7 3,5 

 

O valor médio obtido foi de 9,5 GPa, que se encontra bem acima do estabelecido na proposta de 

classificação visual. No entanto, o facto do desvio padrão ser aproximadamente 30% da média dos 

valores obtidos, impõe alguma precaução na análise deste parâmetro, visto revelar bastante 

heterogeneidade dentro do lote. 
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4.5. LOTE DE AMOSTRAS APROVADAS – RESULTADOS 

Assim como na campanha experimental anterior, após uma análise ao lote completo de amostras, 

procedeu-se de forma similar, considerando agora apenas as amostras aprovadas.  

O objectivo é comparar os resultados obtidos com os do lote completo para assim se retirar conclusões 

acerca da proposta de classificação visual. 

 

4.5.1. MASSA VOLÚMICA 

A massa volúmica foi o primeiro parâmetro analisado para este sub lote. Todo o processo de cálculo 

foi naturalmente análogo ao utilizado no lote completo, tendo-se obtido os resultados que constam no 

quadro 4.8. 

Quadro 4.8 – Massa volúmica do sub lote “V” – vigas aprovadas 

Amostra m  (Kg) ρ (kg/m³) 

 

Amostra m  (Kg) ρ (kg/m³) 

V1 3,33 680,2 

 

V31 2,27 463,7 

V4 2,63 537,3 

 

V32 2,75 562,0 

V5 3,22 656,7 

 

V33 2,56 523,3 

V6 2,77 565,7 

 

V34 2,55 520,8 

V7 3,08 627,8 

 

V35 2,79 570,2 

V11 3,10 633,5 

 

V37 2,81 573,1 

V13 2,81 572,7 

 

V38 2,35 480,0 

V14 2,62 534,5 

 

V39 3,11 634,3 

V15 3,51 716,1 

 

V40 2,79 570,2 

V16 3,42 696,9 

 

V43 3,11 635,1 

V17 2,97 605,3 

 

V45 3,10 632,0 

V18 2,72 555,1 

 

V46 3,19 651,0 

V19 3,38 690,0 

 

V47 3,76 768,2 

V20 2,94 599,6 

 

V48 3,17 647,6 

V22 2,74 559,8 

 

V49 3,06 624,5 

V23 3,28 669,0 

 

V50 2,59 529,0 

V29 3,08 629,0 

     

Assim como para o lote completo, apresenta-se na figura 4.8 uma representação gráfica da informação 

constante no quadro acima exposto. 
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Fig.4.8 – Massa volúmica do sub lote aprovado 

 

Procedeu-se então ao tratamento dos dados obtidos, para se poder efectuar uma análise global do sub 

lote em questão. Os dados obtidos constam no quadro 4.9. 

Quadro 4.9 – Valores estatísticos para a massa volúmica do sub lote aprovado 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Valor 
Característico 

Máximo Mínimo 

ρm σ CV ρ,k ρmáx ρmin 

(kg/m³) (kg/m³) (%) (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) 

603,5 69,1 11,5% 490,1 768,2 463,7 

 

À semelhança do verificado para o lote completo, o valor médio mantêm-se acima dos 600 kg/m³ 

embora tenha reduzido ligeiramente. A variância continua a cifrar-se na ordem dos 10% visto que o 

desvio padrão foi de 69,1 kg/m³. 
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4.5.2. DIAGRAMAS DE ENSAIO  

Para uma melhor avaliação visual da dispersão dos resultados, apresenta-se um diagrama Força-

Deslocamento de todas as amostras aprovadas. Este diagrama foi obtido directamente a partir do 

equipamento utilizado na realização dos ensaios no LESE. 

 

FIG.4.9 - Conjunto de resultados Força vs Deslocamento a meio vão – Sub lote aprovado 

 

4.5.3. RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

O estudo deste parâmetro é essencial para avaliar a validade do método proposto. Efectuou-se o 

mesmo processo de cálculo utilizado no lote completo. Os resultados obtidos estão expostos no quadro 

4.10 e a representação destes encontra-se na figura 4.10. 
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Quadro 4.10 - Força máxima e Tensão de rotura para o sub lote aprovado 

Amostra Fmáx (kN) δ (mm) fm (MPa) 

 

Amostra Fmáx (kN) δ (mm) fm (MPa) 

V1 6,1 18,0 33,5 
 

V31 7,7 21,3 42,6 

V4 7,0 26,0 38,4 
 

V32 6,2 37,8 34,2 

V5 9,9 26,8 54,7 
 

V33 8,7 44,7 48,2 

V6 5,8 26,2 31,9 
 

V34 5,5 27,5 30,6 

V7 9,1 29,2 50,2 
 

V35 4,4 20,6 24,3 

V11 8,1 22,0 44,5 
 

V37 9,4 39,1 51,9 

V13 3,7 18,9 20,5 
 

V38 8,2 55,9 45,0 

V14 7,4 36,0 40,6 
 

V39 9,3 30,4 51,0 

V15 1,9 13,5 10,4 
 

V40 9,8 32,8 53,9 

V16 10,4 28,4 57,0 
 

V43 8,0 21,8 43,8 

V17 5,9 23,5 32,4 
 

V45 4,4 15,2 24,3 

V18 5,9 35,0 32,6 
 

V46 2,6 27,3 14,3 

V19 4,7 16,2 26,0 
 

V47 5,9 27,1 32,7 

V20 12,7 59,4 69,8 
 

V48 3,3 9,4 18,3 

V22 3,7 21,7 20,4 
 

V49 4,1 18,7 22,3 

V23 4,5 19,2 24,6 
 

V50 6,8 23,5 37,7 

V29 11,7 35,0 64,6 
      

 

Fig.4.10 – Tensão de flexão para o sub lote aprovado 
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Com os resultados para cada amostra, procedeu-se ao trabalho estatístico com vista a retirar 

conclusões acerca da totalidade do sub lote. Os resultados obtidos apresentam-se no quadro 4.11. 

Quadro 4.11 – Valores estatísticos para o sub lote aprovado 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

Valor 
Característico 

Máximo Mínimo 

fm,0 σ CV fm,0,k fm máx fm min 

(Mpa) (Mpa) (%) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

37,2 14,6 39,3% 13,2 69,8 10,4 

 

O sub lote revela uma grande heterogeneidade, visto apresentar um valor na ordem dos 40% de 

variância. O valor característico foi de 13,2 MPa e o desvio padrão de 14,6 MPa. 

 

4.5.4. MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O módulo de elasticidade é, como foi referido anteriormente, um parâmetro muito importante nesta 

análise, pois permite retirar conclusões acerca da ductilidade do material, sendo esta característica 

essencial quando se trata da aplicação em estruturas. 

Os resultados foram obtidos de forma análoga ao lote completo e encontram-se expostos no quadro 

4.12, enquanto que a representação gráfica destes está na figura 4.11 

Quadro 4.12 – Módulo de elasticidade para o sub lote aprovado 

Amostra Eflexão (GPa) 

 

Amostra Eflexão (GPa) 

V1 11,0 

 

V31 11,9 

V4 10,0 

 

V32 6,4 

V5 13,0 

 

V33 9,3 

V6 7,4 

 

V34 7,9 

V7 11,9 

 

V35 6,7 

V11 13,6 

 

V37 10,9 

V13 8,4 

 

V38 8,6 

V14 9,0 

 

V39 12,0 

V15 7,5 

 

V40 12,7 

V16 13,0 

 

V43 13,6 

V17 8,8 

 

V45 9,5 

V18 6,0 

 

V46 10,2 

V19 9,5 

 

V47 9,5 

V20 11,3 

 

V48 9,0 

V22 5,1 

 

V49 7,2 

V23 10,4 

 

V50 10,0 

V29 13,4 
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Fig.4.11 – Módulo de elasticidade do sub lote aprovado 

 

Uma vez mais, com vista a se analisar o lote como um todo, procedeu-se ao habitual tratamento 

estatístico tendo-se obtido os seguintes resultados. 

Quadro 4.13 – Valores estatísticos para o sub lote aprovado 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

Valor 
Característico 

Máximo Mínimo 

Emean σ CV Ek Emax Emin 

(Mpa) (Mpa) (%) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

9,8 2,3 23,8% 6,0 13,6 5,1 

 

O valor médio mantêm-se acima do proposto pelo método de classificação visual, que propõe um 

valor de 8 GPa, sendo que para este sub lote o valor encontra-se muito próximo dos 10 GPa. Importa 

referir que mesmo com um valor médio acima do proposto pelo método existem oito vigas que não 

cumpriram este valor mínimo. O coeficiente de variação foi de 23,8%, o que revela alguma 

heterogeneidade dentro do sub lote. 

 

4.6. ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

Neste sub capítulo será efectuada uma análise comparativa entre os valores obtidos para o sub lote 

aprovado e o lote completo, com o objectivo de validar a proposta de classificação visual.  

Esta análise será efectuada parâmetro a parâmetro, até que no final se tentará estabelecer uma relação 

entre a classificação visual e as propriedades mecânicas. 
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4.6.1. MASSA VOLÚMICA  

A massa volúmica, das propriedades analisadas, era a que menos afectava o método de classificação 

visual, por ser o único defeito que não era absoluto, ou seja, não bastava a peça não respeitar o critério 

para ser imediatamente excluída, ao contrário das restantes.  

Elaborou-se um quadro onde estão patentes os resultados obtidos para o lote completo como os 

resultados obtidos para o sub lote com o objectivo de melhor analisar as diferenças verificadas. 

Quadro 4.14 – Resumo dos valores estatísticos para o parâmetro massa volúmica 

Lote Completo Aprovadas 

Média (kg/m³) 610,8 603,5 

Desvio padrão (kg/m³) 73,3 69,1 

Coeficiente de variação (%) 12,0% 11,5% 

Valor Característico (kg/m³) 490,6 490,1 

Máximo (kg/m³) 768,2 768,2 

Mínimo (kg/m³) 448,2 463,7 

 

Pela observação do quadro, percebe-se que as mudanças são muito ténues. O valor médio desceu 

ligeiramente no caso do sub lote, mas ambos mantêm-se acima dos 600 kg/m³, valor proposto pelo 

método de classificação visual. O desvio padrão registou também uma pequena descida de pouco mais 

de 4 kg/m³, o que não é demasiado significativo. Naturalmente com estas pequenas diferenças de 

valores, a variância manteve-se praticamente inalterada, baixando 0,5%. De referir que o valor mínimo 

para a massa volúmica se encontrava no lote das amostras rejeitadas, e o máximo no lote das 

aprovadas, o que pelo menos para os valores de ponta, suporta o método proposto. 

 

4.6.2. RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

No que diz respeito à resistência à flexão, efectuou-se também um quadro resumo onde constam as 

principais informações obtidas, tanto para o lote completo como para o sub lote das vigas aprovadas. 

O comportamento geral do lote foi fraco, visto que para além de se encontrar dotado de uma elevada 

variância, na ordem dos 50%, obteve-se um valor característico de 6,3 MPa, muito abaixo dos 21 MPa 

propostos pelo método classificação visual. 

No entanto, o sub lote demonstrou melhorias substanciais. O valor médio cresceu para 37,2 MPa e o 

desvio padrão diminuiu ligeiramente. A variância desceu naturalmente, tendo-se obtido o valor 39% 

aproximadamente. Este factor indica uma maior homogeneidade no sub lote das aprovadas. 

Por outro lado, o valor característico aumentou consideravelmente, visto que o aumento foi superior ao 

dobro do registado anteriormente. No entanto, este valor é ainda inferior ao proposto pelo método de 

classificação visual. 

Registaram-se melhorias significativas para o sub lote, no entanto estas não são suficientes para 

validar o método de classificação visual. Mais uma vez, subsiste a dúvida sobre o tamanho do lote, 
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pois a variância dentro desse tem um valor extremamente elevado, ou se esta se deve apenas à grande 

anisotropia da madeira, o que dificulta muitíssimo qualquer método de classificação visual. 

Quadro 4.15 – Resumo dos valores estatísticos para o parâmetro resistência à flexão 

Lote Completo Aprovadas 

Média (MPa) 32,5 37,2 

Desvio padrão (MPa) 16,0 14,6 

Coeficiente de variação (%) 49,2% 39,3% 

Valor Característico (MPa) 6,3 13,2 

Máximo (MPa) 69,8 69,8 

Mínimo (MPa) 6,5 10,4 

 

4.6.3. MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O módulo de elasticidade, como explicado anteriormente, representa a capacidade de determinado 

material se deformar. Uma vez mais, e à semelhança dos parâmetros analisados anteriormente, 

efectuou-se um quadro resumo para uma melhor visualização dos resultados obtidos e consequentes 

diferenças. 

De referir que os valor obtidos para o lote completo foram bastante positivos, visto que o valor médio 

foi de 9,5 GPa, bem superior aos 8 GPa propostos no método. 

O sub lote das vigas aprovadas, demonstrou melhorias nos resultados obtidos. O valor médio 

aumentou ligeiramente, sendo que o desvio padrão diminuiu também ligeiramente. Isto demonstra 

uma pequena melhoria no diz respeito à homogeneidade dentro do sub lote. 

No geral, para o parâmetro módulo de elasticidade os resultados foram positivos e vão de encontro ao 

previsto no método “Amorim Faria”. 

Quadro 4.16 – Resumo dos valores estatísticos para o parâmetro módulo de elasticidade 

Lote Completo Aprovadas 

Média (GPa) 9,5 9,8 

Desvio padrão (GPa) 2,8 2,3 

Coeficiente de variação (%) 29,6% 23,8% 

Valor Característico (GPa) 4,9 6,0 

Máximo (GPa) 14,7 13,6 

Mínimo (GPa) 3,5 5,1 
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4.6.4. RELAÇÃO ENTRE CLASSIFICAÇÃO VISUAL E PROPRIEDADES MECÂNICAS 

A principal conclusão a retirar é que a classificação visual se encontra revestida de uma grande 

incerteza, pois para além do conhecimento do operador tornar a análise algo subjectiva, o facto de não 

se poderem retirar conclusões acerca do estado interior da viga implica desde logo grandes reservas, 

como confirmado por algumas roturas frágeis na realização da campanha experimental. 

Mais uma vez, ficou patente que o facto de uma determinada viga não respeitar um e apenas um dos 

critérios definidos, pode resultar em comportamentos surpreendentes por parte vigas inicialmente 

rejeitadas. No entanto, devido à anisotropia do material e também para uma aplicação o mais 

abrangente possível do método, não existe outra forma de actuação para se garantir a segurança na 

aplicação deste. 

O parâmetro que suscita maior preocupação é o da resistência à flexão, pois os critérios propostos pelo 

método não foram cumpridos, e para além disso, o resultado revelou uma certa distância para o 

resultado pretendido. 

A classificação visual apresenta então elevado grau de incerteza na sua aplicação, visto que uma viga 

quando se encontra aplicada num sistema estrutural acarreta grandes dificuldades para uma correcta 

inspecção e tornar impossível a obtenção de qualquer informação acerca do estado interior da viga e a 

verdadeira abrangência dos defeitos observados superficialmente. 

No entanto, o método apresenta para a quase totalidade dos parâmetros melhorias quando analisadas 

apenas as vigas aprovadas, o que constitui um ponto de partida positivo para a aplicação deste. 
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5 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE 
RESISTENTE DE MADEIRA ANTIGA 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma análise complementar aos resultados obtidos nas duas campanhas 

efectuadas em 2009 e 2010. Após ter sido feita uma primeira análise quantitativa, ou seja, mais 

numérica, apresenta-se agora um outro tipo de análise, desta feita mais qualitativa e global acerca dos 

resultados obtidos. 

Numa primeira fase foram estudados os principais tipos de rotura observados, para se tentar perceber 

tendências nos resultados. Perceber os modos de rotura é essencial para se entender o papel dos 

defeitos nestas, se foram condicionantes, se foram um meio de propagação das linhas apenas, ou até se 

não tiveram papel activo numa determinada rotura. 

De seguida, foi efectuada uma reflexão acerca dos critérios contidos na proposta de classificação 

visual, numa tentativa de a melhorar neste ponto. Perceber quais os critérios fundamentais, qual o seu 

peso e finalmente qual a melhor maneira de avaliar a sua influência nos esforços condicionantes, 

foram os objectivos perseguidos neste estudo. 

Finalmente estudou-se a viabilidade da proposta de classificação visual, se a sua aplicação é possível 

no contexto pretendido e quais as implicações futuras assim como desafios associados. 

Apresentam-se de seguida as principais conclusões que foi possível encontrar associadas a estas três 

linhas globais de análise dos ensaios efectuados. 

 

5.2.AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS ENSAIOS – MODOS DE ROTURA 

Para se perceber o comportamento de um dado material é muito importante perceber o modo como a 

peça atinge a rotura, qual o esforço condicionante, quais as figuras de rotura e, no caso da madeira, se 

os defeitos induziram ou permitiram que esta se desse para valores mais baixos do que o esperado. 

Para tal, analisaram-se as roturas em ambas as campanhas experimentais realizadas, através da análise 

dos gráficos Força-Deslocamento, vídeos e registo fotográfico de cada uma para melhor se perceber o 

comportamento de cada uma e tentar identificar tendências nestas roturas. 

Este estudo é também muito importante porque permite analisar a relação entre a classificação visual e 

o comportamento mecânico não apenas do ponto de vista numérico, mas também qualitativo e assim 

tentar identificar as razões para eventuais discrepâncias entre a classificação atribuída e o 

comportamento da viga em questão. 
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A madeira não apresenta roturas idênticas para a mesma solicitação devido à sua grande 

heterogeneidade. As roturas dependem das características, dos defeitos inerentes e da espécie em 

estudo. No entanto, foi possível identificar alguns tipos de rotura mais comuns. A rotura originada na 

secção onde o momento actuante é máximo, ou seja na zona situada a meio vão ente os apoios da 

carga aplicada, é fruto do esgotamento do momento resistente nessa mesma secção, ou seja, trata-se de 

uma rotura por flexão. Esta rotura dá-se na zona traccionada naturalmente, e é comum apresentar uma 

fissura bastante prolongada ao longo da peça, conforme se pode observar pela figura 5.1, retirada da 

dissertação de Samuel Pereira.  

 

Fig.5.1 – Fissura ao longo da peça (Campanha 2009)  

 

Um outro tipo de rotura observado foi devido ao esforço transverso (corte). Na figura 5.2 exemplifica-

se este tipo de rotura, que, regra geral, se trata de uma rotura frágil e sem aviso prévio, localizada na 

zona de aplicação da carga, e que se define por um destacamento vertical nesta zona. 

~ 

Fig.5.2 – Rotura frágil por corte (Campanha 2009) 

 

Estes dois tipos foram as roturas mais características da primeira campanha experimental, para os lotes 

ensaiados à flexão. 



Avaliação do Comportamento Mecânico de Madeira Antiga 
 

69 

Na segunda campanha experimental, procedeu-se, à semelhança da primeira por parte de Samuel 

Pereira, ao visionamento dos ensaios, análise dos gráficos e das notas efectuadas aquando da 

realização destes para se estudar os diferentes tipos de rotura. 

Neste estudo, optou-se por estudar primeiro o lote completo dos resultados. Tendo identificado e 

analisado os casos principais de rotura, optou-se por efectuar uma análise similar, mas desta feita para 

o sub-lote das amostras aprovadas e também para o sub lote das amostras rejeitadas. 

Nos dois sub-lotes optou-se por efectuar uma análise mais aprofundada a um conjunto de vigas que 

fossem representativas da tendência global do grupo em termos de comportamentos extremos (muito 

bons ou muito maus). Os resultados da análise efectuada constam dos quadros 5.1 e 5.2. 

Quadro 5.1 – Análise qualitativa do sub lote aprovado (*) 

Código Tipo Carga (kN) σ (MPa) Principais ocorrências 

V20 Carvalho 12,7 69,8 

- Viga com os melhores resultados 

- Rotura por flexão (rompimento das fibras na 
direcção do fio por esgotamento da capacidade  de 
tracção) na zona central 

- Rotura não induzida por defeitos 

V29 Castanho 11,7 64,6 

- Viga com bom comportamento 

- Rotura por tracção perpendicular junto à zona dos 
apoios, induzida por fio inclinado 

- Rotura muito afastada da zona central de flexão 
circular 

V22 Castanho 3,7 20,4 

- Fio bastante inclinado mas dentro dos limites 
impostos pelo método 

- Dois nós agrupados mas pequenos (dentro dos 
limites) 

- Rompeu por flexão circular na zona central 

- Degradação interna muito profunda não detectável 
a partir do exterior. 

V15 Castanho 1,9 10,4 

- Nó grande na zona central (no limite do estipulado 
na classificação) 

- Rotura na zona central induzida pelo nó / fio 
inclinado 

- Lesões internas não detectáveis 

V48 Castanho 3,3 18,3 

- Muitos defeitos mas todos inferiores aos limites 
(descaio, fio inclinado, nós) 

- Lesões internas (pregos) 

- Rotura induzida por nó, por flexão na zona circular, 
devido a grande diminuição da secção resistente 
numa primeira fase de cedência 

- Rotura final por tracção perpendicular ao fio 

 (*) – ver diagramas força-deslocamento completos no anexo III 

 

Optou-se por referir no quadro a espécie, porque, como explicado anteriormente, o lote continha 

exemplares de Castanho e de Carvalho. Se se efectuasse este estudo para cada uma das vigas 

ensaiadas, os resultados seriam de muito mais difícil compreensão, e por isso, optou-se por encontrar a 

viga que representasse melhor um determinado tipo de rotura.  
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Observando agora o quadro, a viga V20 foi a viga que obteve o melhor resultado inicialmente. Como 

se tratava de uma viga num estado quase perfeito, tornou-se natural que a sua rotura não tenha sido 

induzida por nenhum tipo de defeito, rompendo apenas porque atingiu o máximo da sua capacidade 

resistente. Na figura 5.3 encontra-se a fotografia da viga após a rotura. 

 

Fig.5.3 – Rotura da viga V20 

 

De seguida, procurou-se encontrar uma viga com um bom comportamento, mas que fosse de 

Castanho. A viga V29 apresentava um bom aspecto geral, e fazia antever um bom comportamento. 

Verificou-se que a rotura se deu por tracção perpendicular, induzida pelo fio inclinado numa zona 

próxima dos apoios. 

 

Fig.5.4 – Rotura da viga V29 

 

Depois de uma análise às vigas que obtiveram um bom comportamento, escolheram-se três 

exemplares que representassem os diversos tipos de rotura obtidos para as vigas com um 

comportamento fraco. A viga V22 apresentava um fio bastante inclinado assim como um conjunto de 

nós agrupados, embora ambos se encontrassem dentro dos limites estabelecidos pelo método de 

classificação visual. A sua rotura ocorreu por flexão circular na zona central, e demonstrou uma 
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grande degradação interior que não era perceptível. A viga V15 apresentava um nó dentro dos limites 

impostos, mas localizado numa zona muito pouco favorável, ou seja, a zona central. A rotura 

aconteceu naturalmente na zona central, induzida pelo nó, e voltou a revelar lesões internas não 

detectáveis. Finalmente a última viga escolhida para analisar mais detalhadamente foi a V48, que 

apresentava diversos defeitos, embora todos se encontrassem dentro dos limites estabelecidos assim 

como marcas severas de pregos ao longo de todo o seu comprimento. A rotura deu-se inicialmente por 

flexão circular induzida por um nó localizado nessa secção, e também devido a uma grande 

diminuição da secção resistente. No entanto, a viga manteve-se em patamar para valores residuais, 

sendo que a rotura final  se deu por tracção perpendicular ao fio. Na figura 5.5 apresenta-se o aspecto 

da rotura para as vigas V22 e V15 respectivamente. O registo da viga V48 não foi possível visto que a 

sua rotura foi muito violenta tendo destruído o setup de ensaio, pelo que não permitiu que se 

registassem fotografias após rotura. 

     

Fig.5.5 – Rotura das vigas V22 (esquerda) e V15 (direita) 

 

As roturas para valores baixos estudadas comprovam desde logo preocupações inerentes ao método de 

classificação visual, resultantes do facto de ser muito difícil definir um peso para a localização dos 

defeitos. Embora no presente se encontrassem em zona crítica, em obra em peças de maior dimensão, 

é possível e até provável que a sua localização não fosse tão prejudicial Por outro lado, o método 

também não define o efeito de um conjunto de vários defeitos no limite da aprovação, facto que 

poderá ser mais negativo que um único defeito que indique rejeição mas que não afecte muito o 

comportamento. 

Em seguida procedeu-se de forma análoga para o sub-lote das vigas rejeitadas. É importante realçar 

que esta análise foi efectuada tendo sempre a proposta de classificação visual em mente, ou seja, nas 

vigas aprovadas incidiu mais sobre as que obtiveram um comportamento fraco, e no sub-lote das 

rejeitadas incidiu mais sobre as que obtiveram um bom comportamento. Estudar essas vigas 

aprofundadamente iria também ajudar posteriormente a retirar conclusões acerca dos critérios 

constantes do método. 

No quadro 5.2 apresentam-se os resultados para o sub-lote das vigas rejeitadas. 
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Quadro 5.2 – Análise qualitativa do sub lote rejeitado (*) 

Código Tipo Carga (kN) σ (MPa) Principais ocorrências 

V24 Castanho 12,3 67,6 

- Rejeitada devido a um nó grande junto ao apoio - 
o facto do nó estar numa zona sujeita 
essencialmente a esforços de compressão protegeu 
a viga aproveitando toda a sua capacidade ao nível 
de tracção e flexão 

- Rotura por tracção na zona circular 

V25 Carvalho 7,2 39,8 

- Rejeitada devido a possuir nós agrupados ( 
diâmetro superior ao estipulado) 

- Nós implicam fio muito inclinado localizadamente 

- Rotura induzida pelos nós na zona central 

V42 Castanho 2,6 14,4 

- Fenda repassada severa e mal localizada 

- Rotura ocorreu por tracção perpendicular induzida 
pela fenda, viga teve comportamento em todo o 
ensaio como pós-rotura devido a fenda repassada 
que já tinha à priori um destacamento quase 
completo da secção 

 (*) – ver diagramas força-deslocamento completos no anexo III 

 

A viga V24 é um exemplo do que se falou anteriormente, ou seja, da importância da localização do 

defeito. Esta viga foi rejeitada por possuir um nó de grandes dimensões, localizado numa zona 

próxima do apoio. Como esta zona é apenas de compressões, o nó não afectou a viga em termos de 

flexão e tracção. A rotura deu-se para valores bastante elevados, mesmo quando comparada com as 

vigas do lote completo, e sucedeu devido a esgotamento da capacidade de tracção das fibras inferiores. 

A rotura aconteceu por tracção na zona circular. Na figura 5.6 apresenta-se um pormenor do defeito 

assim como uma outra onde se demonstra o aspecto geral da viga previamente a ser ensaiada. 

Apresenta-se ainda na mesma figura, o aspecto desta após a rotura. 

 

Fig.5.6 – Viga V24 – nó (esq.), aspecto da viga (centro), pormenor da rotura(dir.) 

 

A viga V25 apresentava um agrupamento de nós que, por sua vez localizadamente, implicavam um fio 

muito inclinado. A viga apresentou um comportamento acima do esperado, tendo atingido a rotura 

induzida pelos nós localizados na zona central. Finalmente, a viga V42 apresentava uma fenda 

repassada muito severa e mal localizada, apresentando-se praticamente destacada. A rotura deu-se por 

tracção perpendicular, induzida pela fenda, embora o comportamento observado fosse de pós-rotura, 

pois o destacamento era tão elevado que fez com que a viga actuasse com as fibras separadas. Na 

figura 5.7, apresentam-se pormenores de ambas as roturas. 
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Fig.5.7 – Pormenor da rotura – V25 (esq.) e V42 (dir.) 

 

Esta análise permitiu perceber de uma forma mais concreta os tipos de rotura associados a este 

material, de que forma são induzidos e retirar conclusões importantes relacionadas com a viabilidade 

da proposta de classificação visual. 

 

5.3.DEFEITOS DAS PEÇAS E SUA RELAÇÃO COM O COMPORTAMENTO MECÂNICO 

Face aos resultados e consequente análise efectuada, tornou-se importante proceder a uma reflexão 

acerca dos critérios inerentes à proposta de classificação visual. 

Os nós são habitualmente o defeito mais condicionante, segundo o que se observou nestas campanhas 

experimentais. No entanto, torna-se muito complicado avaliar de forma completa esse defeito, de 

forma a definir um critério em seu redor. Actualmente, a proposta indica que o diâmetro é a única 

forma de validar o critério referente aos nós. Os nós dependem, no entanto, de diversos factores que 

fazem alterar bastante o seu papel dentro do comportamento mecânico do material. Estes dependem da 

localização, que como se observou anteriormente, afecta muito o comportamento mecânico. Um nó de 

diâmetro inferior ao estipulado na proposta, mas localizado na zona de momento máximo, vai com 

certeza ser bastante mais gravoso do que um nó com o diâmetro bem superior ao limite, mas 

localizado numa zona não afectada especialmente por momentos. Por outro lado é impossível, com 

uma inspecção exterior, avaliar a real dimensão do nó no interior da peça, pois esta depende muito da 

zona de onde foi retirada na árvore. Definir algum tipo de critério no que diz respeito aos nós torna-se 

muito complicado, pois este é um defeito que depende muito da relação localização/esforço aplicado. 

Os nós nunca poderão ser um problema exclusivo da classificação de madeiras, mas sim um problema 

de inspecção levada a cabo por um especialista. 

Outros defeitos que sofrem do mesmo problema, são as fendas. O método define uma metodologia 

para considerar o efeito das fendas e verificar se se encontram dentro de um limite estabelecido. No 

entanto, a localização é essencial para correctamente avaliar o quanto pode ser gravoso este defeito. A 

proposta define claramente fenda repassada de fenda não repassada. No entanto, segundo o que foi 

possível apurar nas campanhas experimentais realizadas, se a fenda for repassada a viga nunca terá um 

comportamento aceitável. Já quando se trata de fendas não repassadas, o problema da localização é 

mais importante, pois foram raras as vigas que, rejeitadas por possuírem determinada fenda, romperam 

de forma induzida por esta. 

Os defeitos mais graves que afectam a madeira, com base nas campanhas realizadas, são os nós, as 

fendas repassadas e as lesões internas. Se, no que diz respeito aos primeiros dois, se percebeu que 
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existe uma grande dificuldade em atribuir uma classificação, para as lesões internas isso é impossível. 

Como o objectivo desta proposta é avaliar o estado de madeira antiga através de inspecção visual sem 

recorrer a qualquer tipo de ensaio destrutivo ou não destrutivo, não existe forma de comprovar se 

existem ou não lesões internas numa determinada peça. As lesões internas incluem, entre outros, os 

ataques biológicos antigos, marcas de pregos e alterações devidas ao uso (água, sol, temperatura,..). 

Num segundo nível em termos de gravidade, surgem então as fendas não repassadas e o fio inclinado 

(sobretudo quando associado a um nó). O descaio aparece em seguida, como o defeito menos grave 

avaliado. 

Finalmente, o último critério que não foi ainda abordado, é a massa volúmica. Concluiu-se que a 

massa volúmica é irrelevante para a análise. A massa volúmica, ao longo das campanhas realizadas, 

nunca se revelou como um critério decisivo em nenhuma viga especialmente. O facto de não ser 

especialmente importante, aliado a uma grande dificuldade em termos técnicos e financeiros na sua 

avaliação, desaconselha a sua utilização como um dos critérios de avaliação do estado das peças. 

 

5.4.VIABILIDADE DA CLASSIFICAÇÃO VISUAL 

Como foi demonstrado ao longo desta dissertação, a classificação visual de madeira antiga encontra-se 

revestida de grandes dificuldades. 

Naturalmente, será impossível encontrar um método “científico” digamos assim, que permita definir 

se determinada peça está apta para ser utilizada ou não, ainda para mais num material tão heterogéneo 

como a madeira. 

No entanto, uma classificação visual poderá ser de grande utilidade, sobretudo em obras nas quais o 

factor financeiro seja um factor primordial. Fica muito dispendioso avaliar se o material aplicado é ou 

não, passível de ser reutilizado. Nestes casos, a classificação visual poderá ser bastante útil, pois 

permite identificar com toda a certeza as vigas que se encontram em estado muito degradado, e as que 

poderão ser reutilizadas sem problemas. A classificação visual, especialmente devido à dificuldade de 

avaliar o estado interior de determinada peça, nunca poderá ser utilizada como um método 100% 

fiável. No entanto, poderá ser uma ferramenta muito importante no que diz respeito à inspecção e 

diagnóstico de uma estrutura antiga. Um ponto fundamental será então, que a classificação visual 

consiga distinguir com toda a certeza, as vigas que estão perfeitamente inutilizadas das restantes. 

Outro ponto que se provou ao longo da realização desta dissertação é que não faz sentido separar as 

espécies de Carvalho das de Castanho, em termos de classificação. Já se explicaram as razões de se 

encontrarem ambas as espécies num mesmo sistema estrutural. No entanto, o seu comportamento 

mecânico revela que ambas têm um comportamento muito similar, não fazendo portanto sentido 

separar as espécies, sobretudo porque a sua separação é por vezes muito difícil, até por parte de 

especialistas. 

O método “Amorim Faria” poderá ser utilizado, sempre de forma indicativa, mas necessitará de ser 

revisto nos pontos explicitados anteriormente. 

Como verificado nas campanhas realizadas anteriormente, existiram várias grandezas que não 

conseguiram cumprir o estipulado no método, nomeadamente a tensão de flexão. No entanto 

analisando os respectivos gráficos, percebe-se que praticamente todos os valores estão acima do 

proposto pelo método. De tal forma, a utilização de valores mínimos ao invés de valores 

característicos poderá representar uma alternativa mais representativa em relação aos valores de 

cálculo a utilizar, devido ao elevado efeito da dispersão de valores. 
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Nunca é demais referenciar o carácter extremamente heterogéneo da madeira, o que implicará sempre 

factores de segurança muito elevados. Por essa razão, o valor de cálculo utilizado deverá sempre ser 

inferior ao correspondente para madeira nova. Um factor de correcção aceitável será na ordem dos 0,7 

(relação entre valores de cálculo para madeira antiga e para madeira nova). 

Concluindo, o método “Amorim Faria” não constitui uma metodologia fiável para classificar madeira 

antiga. Os seus resultados encontram-se ainda revestidos de um grau elevado de incerteza, tornando 

muito difícil a confiança para a sua utilização, se bem que possa ser uma ferramenta auxiliar de grande 

valor em obras de reabilitação. 
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6  
CONCLUSÃO 

 

 

6.1. PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

Feita a exposição dos resultados obtidos, assim como a análise destes, neste capítulo é feita uma 

síntese das conclusões retiradas ao longo da dissertação. 

No que diz respeito à madeira enquanto material, referida no capítulo dois, as principais ideias a reter 

são as seguintes: 

 A madeira é um material dotado de elevada anisotropia, sendo influenciada por diversos 

factores como: espécie botânica, humidade, localização da peça na árvore ou existência de 

defeitos; 

 A correcta identificação da espécie é essencial para efectuar qualquer tipo de caracterização 

acerca do material; 

 A aplicação de madeira maciça a sistemas estruturais complexos não é fácil, devido à 

dificuldade em encontrar secções com as medidas adequadas; 

 A classificação de madeiras funciona no caso de madeiras cujo controlo de produção seja 

efectuado com clareza; No que diz respeito a madeira antiga, torna-se muito complicada a 

aplicação das classes de qualidade ou resistência; 

 Os defeitos afectam decisivamente o comportamento mecânico da madeira, pois diminuem a 

sua capacidade resistente; 

 A madeira, enquanto material de origem orgânica, está mais sujeita a ataques de ordem física, 

química ou biológica do que os materiais inorgânicos; 

Os capítulos três e quatro incidiram sobre as duas campanhas experimentais realizadas. O principal 

objectivo deste documento era validar experimentalmente o método “Amorim Faria” como forma de 

classificar madeira estrutural antiga. A primeira campanha realizada, era composta por vinte e sete 

vigas de Castanho, enquanto a segunda era composta por um lote de cinquenta vigas tanto de Carvalho 

como de Castanho. Foi explicado anteriormente, que encontrar misturados Carvalho e Castanho em 

sistemas estruturais antigos é comum, devido à proximidade de florestas que contêm ambos, mas 

sobretudo porque o controlo associado à origem das madeiras era praticamente nulo. Como ambas 

possuem comportamentos semelhantes, aliado à sua semelhança visual, fez com que a aplicação de 

ambas as espécies fosse comum. Ambos os lotes foram sujeitos a ensaios à flexão em condições 

semelhantes, e em seguida foram alvo de tratamento estatístico que visava analisar e comparar os 

resultados obtidos para os lotes completos das amostras, com os lotes que continham apenas as 

amostras consideradas aprovadas, segundo a inspecção visual realizada previamente. 
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As principais conclusões a retirar quanto aos defeitos são: 

 Os nós e as fendas foram os defeitos que condicionaram mais roturas; 

 Os descaios e empenos, embora raramente se verificassem, não influenciaram as roturas 

ocorridas; 

 A localização dos defeitos assume-se como um factor decisivo, pois muitas vezes se 

observaram anomalias mínimas assumirem preponderâncias elevadas, como resultado da sua 

localização na peça. 

No que diz respeito aos limites impostos pela proposta de classificação visual, as principais conclusões 

são as seguintes: 

 A massa volúmica não deve constituir um critério a ser analisado, pois não assume 

preponderância nas roturas observadas, para além de ser uma propriedade muito difícil de 

quantificar quando se trata de um sistema estrutural previamente instalado, sem recorrer a 

ensaios de índole destrutiva; 

 Os nós não são avaliáveis de forma completa, visto a sua influência não depender estritamente 

da dimensão destes; A sua influência depende de factores tão díspares como a localização na 

peça, se se trata de um agrupamento de nós, da ligação nó-esforço mecânico e do seu efeito 

quando associado a outros defeitos como fio inclinado ou fendas; 

 As fendas padecem do mesmo problema dos nós, ou seja, são muito afectadas pela sua 

localização na peça, tornando-se muito difícil estipular uma relação entre a dimensão da fenda 

e a sua influência no comportamento da peça; 

 O fio inclinado por si só não se apresentou como um defeito determinante, mas quando aliado 

a outros como nós ou fendas, influenciou decisivamente as figuras de rotura e os valores 

obtidos; 

 Os nós não devem ser encarados como um problema de classificação, mas sim como um 

problema de inspecção levada a cabo por especialistas na área. 

Relativamente aos tipos de rotura e ao comportamento mecânico da madeira, observou-se nas 

campanhas experimentais levadas a cabo, que: 

 A principal rotura observada deu-se devido ao esgotamento da capacidade resistente da secção 

traccionada na zona central, por flexão circular; 

 Observaram-se roturas frágeis e sem aviso, em alguns casos em vigas com um aspecto 

aparentemente saudável, mas que revelaram defeitos internos de elevadas proporções e 

dificilmente detectadas por simples inspecção visual; 

 Muitas das vigas que constavam do segundo lote analisado possuíam marcas intensas de 

pregagens, que revelavam podridão interna na madeira; A ligação ferrosa com a madeira é 

algo que deve ser tido em conta quando se trata de madeira previamente aplicada em sistemas 

estruturais; 

 Quando associado a defeitos severos, o mecanismo de rotura da peça não é previsível para 

esforços de flexão. 

No que diz respeito ao método “Amorim Faria” e à sua aplicabilidade, concluiu-se que: 

 As campanhas experimentais não validaram os valores propostos; 

 O método apenas pode ser aplicado de forma indicativa, e os seus critérios devem ser alvo de 

uma revisão mais ou menos profunda; 

 É fundamental separar as vigas em muito mau estado para se proceder à sua eliminação; 

 Uma inspecção visual não permite retirar nenhuma conclusão fiável sobre o estado interior da 

peça, e o efeito das ligações ferrosas não pode ser ignorado; 
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 O método não pode ser utilizado como ferramenta única de avaliação, devendo sim ser 

utilizado como apoio nas fases de inspecção e diagnóstico; 

 Os valores característicos não devem ser utilizados como referência devido à falta de 

confiança nos resultados, embora se se adoptarem valores mínimos os resultados sejam 

satisfatórios; 

 É conveniente utilizar valores inferiores à classe correspondente para madeira nova nos 

cálculos estruturais; 

 A classificação terá sempre que ser efectuada por alguém experiente e com conhecimento; 

 No que diz respeito ao módulo de elasticidade, os resultados obtidos provaram que o método 

constitui uma boa aproximação para esse parâmetro; 

 A propriedade que se revelou de maior dificuldade de previsão foi a tensão de flexão, visto o 

método não conseguir avaliar de forma satisfatória as lesões internas que levaram a roturas 

muito frágeis e para valores muito residuais. 

 

6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

A classificação de madeiras assume-se como o processo que permite que o cálculo de estruturas siga o 

estipulado para os materiais mais utilizados actualmente. Nesse sentido, esta temática assume uma 

grande importância, num panorama em que a reabilitação de edifícios se revela cada vez mais como 

uma alternativa para o futuro da indústria da construção. É portanto fundamental proceder à definição 

de métodos que permitam a correcta identificação de cada material, para que a sua aplicação seja 

dotada de segurança e confiança por parte de projectistas e construtores. 

A classificação visual assume-se como a ferramenta existente de aplicação mais simples e imediata 

para estimar esta capacidade, quando se trata de sistemas estruturais previamente instalados que 

importa preservar. Para se intervir em sistemas de elevado valor patrimonial com segurança e com o 

mínimo de impactes visuais, o desenvolvimento de metodologias nesse sentido será com certeza uma 

prioridade num futuro próximo. 

Dada a elevada quantidade de informação produzida com os ensaios poderá ser interessante proceder a 

estudos estatísticos mais aprofundados tais como: 

 Tentar encontrar uma relação entre E e fm; 

 Testar outros tipos de distribuições estatísticas diferentes da distribuição normal; 

 Realizar estudos no sentido de melhor perceber a razão e a influência da elevada dispersão nos 

resultados obtidos. 

O método “Amorim Faria” representou uma tentativa de criar uma metodologia para classificação 

visual através da limitação dos defeitos existentes. No entanto, existem vários factores que não 

permitem que a sua aplicação possa ser levada a cabo dentro dos intervalos de segurança necessários. 

O método não deve ser usado de forma isolada e determinística para classificar madeira antiga. No 

entanto, o método permite retirar conclusões fiáveis acerca de diversos factores, podendo tornar-se 

uma ferramenta muito útil nas etapas de diagnóstico e inspecção, sobretudo em obras de menor valor 

patrimonial, onde as restrições financeiras sejam uma necessidade imperativa. 

Sugere-se que uma nova abordagem seja efectuada sobre a temática da classificação, visto que ambas 

as campanhas levadas a cabo, não revelaram os resultados esperados. O método, na forma em que se 

encontra, deve ser reequacionando, pois os objectivos pretendidos parecem não ser possíveis de 

atingir. 



Avaliação do Comportamento Mecânico de Madeira Antiga 

 

80 
 

O facto de não ser possível retirar nenhum tipo de conclusão fiável acerca do estado interior das peças, 

assume-se como o maior desafio a qualquer tentativa de metodologia de classificação visual de 

madeira antiga para estruturas. 
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ANEXO I 

Notas da Campanha 
Experimental 2009 
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Amostra Observações 

D4 Zona degradada (ataque biológico) conjugada com nós foi 
condicionante 

D6 Fenda não repassada condicionante 

D7 Nó junto ao apoio direito ocupa a totalidade da secção 
(grandes dimensões) 

D8 Fenda repassada condicionante 

D9 Fenda profunda que reduz a secção resistente ao longo de 
grande extensão da viga 

D14 Nó junto ao apoio direito formando um buraco na peça de 
grandes dimensões 

D15 Fenda repassada condicionante (percorre grande parte da 
secção) 

D16 Nós agrupados de grandes dimensões e com ataque 
biológico associado 

D17 Fenda repassada com grande extensão 
D19 Fenda com grande extensão e profunda 
D24 Forma de descaio condicionante 

D26 Nó de grandes dimensões com perda de material 
associada 

D27 Fendas que fragilizam a peça a meio vão 
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ANEXO II 

Notas da Campanha 
Experimental 2010 
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Amostra Antes Rotura  Após Rotura 

V1 Bom aspecto geral Rotura frágil sem aviso 
Marcas de pregos em F2   

V2 Nós 
Destacamento de uma secção a meio 
vão em F3 

F1 - d=5 cm 
Descaio a meio vão   

V3 Fenda repassada severa em F3 Muito frágil 

V4 
Marcas de pregagens F4 Destacamento da secção a meio vão 
Nó F2 d=2 
Nó F3 d=3   

V5  
Nós Rotura frágil 
F4 - d=3 cm 
Coloração amarela a meio vão   

V6 

Nós 
F2 - d=4 cm (meio vão) 
F3 - d=4 cm 
Marcas severas de pregos   

V7 Marcas de pregagens F2 Destacamento quase total da secção 

V8 

Nós Rotura frágil 
F3 - d=7 cm 
F1 - d=4 cm 
Marcas de pregagens F2   

V9 

Nós Rotura praticamente sem resistência 
F3 - d=5 cm 
F2 - d=7 cm 
F1 - d=4 cm 
Viga muito fragilizada 

Rotura esperada para valores 
reduzidos   

V10 Nós Comportamento frágil, rotura pelo nó 
F3 - d=9 cm 
Marcas de pregos F3   

V11  

Nó Rotura dúctil 
F1 - d=2 cm Boa deformabilidade 
Bom aspecto geral 

Algumas marcas de pregagens com 
coloração   

V12 
Marcas de pregagens em F2 Bons valores de resistência 
Nó F3 - d=4 cm Boa deformabilidade 

Comportamento surpreendente 
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  Rotura pelo nó situado em F3 

V13 

Alguma inclinação do fio Rompeu a meio vão 

Sem nós relevantes 
Linhas de rotura seguem inclinação 
do fio 

Marcas de pregos 
Sem fendas 
Bom aspecto geral   

V14 Marcas de pregagens F4 
Rotura no ponto de aplicação da 
carga 

Bom aspecto geral   

V15 

Nós  
Rotura pelo nó de F4 - linhas 
seguiram fendas e inclinação do fio 

F4 - d=4 cm    
Menos resistência devido ao nó a 
meio vão (zona de maior solicitação) 

F2 - d=3,5 cm 
Fendas 
F4 - Lf=5 cm 
Não apresenta descaio 
Não apresenta alterações biológicas   

V16 

Bom aspecto geral 
Rotura dúctil, boa deformação e boa 
resistência 

Fenda de pequenas dimensões F1 

Rotura seguiu uma pequena fenda 
em F3 com as linhas a seguirem a 
inclinação do fio 

Marcas de pregagens em F2   

V17 
Fio um pouco inclinado Rotura frágil 
Marcas de pregagens F4 
Nó F2 d=3 cm   

V18 

Marcas de pregagens fortes com 
destacamento de parte da secção em 
F2 Rotura na zona de fio inclinado 
Ligeiro descaio em F4 
Alguma inclinação do fio pontual   

V19 Marcas de pregagens F4 
Rotura violenta, destacamento total 
da secção 

Nó em F1 d=3   

V20 Bom aspecto  Muito bom comportamento 
Nó F4 - d=2 cm   

V21 

Nós 
F1 d=2 cm 
F3 d=4,5 cm (meia secção) 
Fenda repassada   

V22 Fio bastante inclinado mas dentro dos 
limites Rotura frágil 
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Marcas de pregagens F4 
Nós em F3 (d=1,5 e d=2)   

V23 Nós 
Rotura pelo nó de forma violenta, com 
destacamento total da secção 

F1 d=4 cm 
Alguma inclinação do fio   

V24 Nós 
Grande resistência, nó não afectou 
comportamento devido à localização 

F1 - d= 6,5 cm 
Marcas de pregagens em F1   

V25 
Nós Bons valores de Resistência 
F1 - d=4 cm  Baixa deformabilidade 
F3 - d=4,5 cm e d=4 cm (agrupados)   

V26 
Fenda repassada grave superior a 1/4 
do comprimento Rotura seguindo a fenda 
Marcas de pregagens em F2 Destacamento total da secção 

V27 
Nós Rotura frágil pelo nó F3 
F4 d=6 cm 
F3 - d=5,5 cm   

V28 Marcas de pregagens  F1 e F2 Rotura frágil 

V29 Nós em F1 (d=1,5 d=1,5 e d=2) Rotura na zona de aplicação da força  
alguma coloração amarela   

V30 
Nós Rotura frágil seguindo nó 
F1 - d=9 cm meio vão 
F3 - d=5,5 cm    

V31 

Nós  
Rotura violenta, destacamento total 
da secção 

F2 - d=2 cm d=2 cm (agrupados) 
F3 - d=3 cm 

Marcas severas de pregagens em F4 
e F3   

V32 
Marcas de pregagens F2 

Rotura no ponto de aplicação da 
carga 

V33 Marcas de pregagens F4 Boa deformabilidade 

V34 Marcas de pregos com coloração 
negra   

V35 

Ataques biológicos presentes no 
apoio direito F1 Rotura frágil 
Descaio em F2 e F3 
Sem nós nem fendas de relevo   

V36 coloração amarela   

V37 Marcas de pregagens em F3  Rotura violenta na zona de meio vão 
Bom aspecto   

V38 Bom aspecto geral Grande deformabilidade 
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Algumas marcas de pregagens com 
coloração Muito boa rotura 

V39 
Coloração em F1 Rotura segue as marcas de pregos 
Marcas de pregos em F1 e F3 
Bom aspecto geral   

V40 
Marcas de pregos F4 
Muito bom aspecto 
Espera-se um bom comportamento   

V41 

Fendas Mau comportamento 
F1 - Lf=50 cm l=1 cm Rotura frágil 
F3 - Lf=20 cm l=4 cm (repassada) 
F3 - Lf=23 cm l=4 cm 
Nós  
F2 - d=1,5 cm   

V42 Fenda repassada severa , quase com 
destacamento da secção   

V43 

Nós Muito bom comportamento 
F1 - d1=5 cm d2=3 cm (agrupados) Destacamento quase total da peça 
F3 - d=5 cm 
F4 - d=4,5 cm   

V44 

Marcas de pregagens F4 Rompeu pelo nó 

Fenda semi repassada F3 
(comprimento quase total da viga) Resistência superior ao esperado 
Nó reduzido em F3   

V45 Nó F2 (d= 3,5 d=2 e d=3 ) 
Nó F4 - d=1,5   

V46 

Nós  
F1 - d=1cm  
F1 - d=1cm  
F3 - d=5cm 
Fendas 
F4 - Lf=30 cm l=0,7 cm   

V47 

Fendas Bom comportamento 

F1 - Lf=34 cm 
Rotura dúctil, boa deformação e boa 
resistência 

Nós  
Rompeu no ponto de aplicação da 
carga 

F1 - d=3 cm 
Inclinação do fio praticamente nula 
Descaio desprezável 
Ataques nulos   

V48 

Nós Rotura para valores muito baixos 
F3 - d=2 cm 
F4 - d=2 cm 
Marcas de pregos severas 
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Pequeno descaio na aresta F4 com 
F2   

V49 
Descaio - face esquerda 

Rotura pela zona do nó seguindo a 
inclinação do fio 

F4 nó d=3 cm 
Marcas de pregos 
Inclinação do fio elevada   

V50 

Inclinação desprezável Bom comportamento 

Espera-se um bom comportamento 
Rotura no ponto de aplicação da 
carga 

  Linhas seguem inclinação das fibras 
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ANEXO III 

Diagramas Força-Deslocamento 
da Campanha Experimental 2010 
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