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Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar os valores de resistência ao embutimento 

obtidos segundo diferentes metodologias experimentais de determinação da resistência ao 

embutimento e também verificar a validade dos modelos matemáticos para a estimação da 

resistência ao embutimento em função da massa específica, comparando-os com os resultados 

obtidos pelas equações contidas nas normas citadas. Foram confeccionados 12 corpos de 

prova de madeira da espécie Eucalyptus grandis, com dimensões de 140 mm de comprimento, 

60 mm de largura e 25 mm de espessura. Esses corpos de prova foram divididos em 2 grupos 

com 6 corpos de prova e massa específica estatisticamente homogênea: um para a resistência 

ao embutimento paralelo e outro para a perpendicular. As resistências ao embutimento 

paralelo e perpendicular foram determinadas a partir das recomendações das normas EN 383 

(2007), D5764-97 (ASTM, 2013) e no limite plástico. Foram comparadas as médias das 

resistências segundo as diferentes metodologias e, realizadas as regressões para estimar a 

resistência ao embutimento em função da massa específica. Os resultados demonstram que 

não há diferença significativa entre os valores médios de resistência ao embutimento paralelo. 

Já os valores de resistência ao embutimento perpendicular obtidos segundo as normas 

apresentaram diferença estatística. Os valores determinados para a resistência ao embutimento 

perpendicular às fibras de acordo com a norma EN 383 (CEN, 2007) apresentou o maior 

coeficiente de determinação. 

Palavras-chave: Eucalyptus grandis; ensaio de embutimento; ligações de madeira. 

 

 

Abstract: The objective is analyze the embedding strength values obtained using different 

experimental methodologies for determining embedding strength and also check the validity 

of the mathematical models to estimate the embedding strength on the basis of specific mass, 

comparing them with the results obtained by the equations contained in the cited standards. 

The sample was composed by 12 specimens from Eucalyptus grandis, with dimensions of 140 

mm length, 60 mm width and 25 mm thickness. The specimens were divided 2 groups with 6 

specimens and specific mass statistically homogeneous: one for the strength embedding 

parallel and one for the perpendicular. The strength embedding parallel and perpendicular 

were determined from the recommendations of EN 383 (CEN, 2007), D5764-97 (ASTM, 

2013) and the plastic threshold. The means of resistance according to different methodologies 

and regressions performed to estimate the strength embedding depending on specific mass 

were compared. The results show no significant difference between the mean values of the 

strength embedding parallel However, the strength embedding perpendicular showed 

statistically significant differences between the standards EN 383 (CEN, 2007) and D5764-97 

(ASTM, 2013). The values determined in accordance with EN 383 (CEN, 2007) showed the 

best results to estimate the strength embedding perpendicular as function specific mass. 

Keywords: Eucalyptus grandis, embedding test, timber connections. 
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1. INTRODUÇÃO 

As estruturas de madeira normalmente requerem ligações entre seus elementos, as 

quais precisam ser dimensionadas para atender às solicitações impostas. As ligações entre os 

elementos estruturais em madeira podem ser realizadas por meio de pinos metálicos, pregos, 

parafusos auto-atarraxantes, cavilhas, anéis metálicos e adesivos. Para o dimensionamento de 

ligações que utilizam pinos metálicos, os parâmetros necessários são a resistência à flexão do 

pino e a resistência ao embutimento da madeira. Este último requer maior atenção, pois o seu 

valor depende de fatores como a massa específica e, o teor de umidade da madeira, a direção 

das solicitações em relação à grã da madeira, o diâmetro do pino e, as condições do ambiente 

que a madeira se encontra.  

A determinação da resistência ao embutimento pode ser realizada experimentalmente 

por meio de ensaios mecânicos, ou teoricamente, por meio de equações.  As normas NBR 

7190 (ABNT, 1997), EN 383 (CEN, 2007), D5764-97 (ASTM, 2013) apresentam 

metodologias para determinar a resistência ao embutimento por meio de ensaios, porém 

encontram-se divergências em relação às dimensões dos corpos de prova, à velocidade de 

carregamento e à determinação da força de embutimento. As dimensões dos corpos de prova 

de todas as normas são determinadas em função do diâmetro do pino, porém as dimensões dos 

corpos de prova determinadas pela norma NBR 7190 (ABNT, 1997) apresentam as maiores 

dimensões, seguidas da norma EN 383 (CEN, 2007) e da D5764-97 (ASTM, 2013). 

Quanto ao ensaio mecânico, a norma EN 383 (CEN, 2007) recomenda que a carga 

máxima deve ser atingida em até 300 ± 120 s, realizando-se um ciclo de carga e descarga 

antes de determinar a força máxima. Enquanto que a norma D5764-97 (ASTM, 2013) sugere 

que o teste tenha duração de no máximo 10 min para atingir a carga máxima, sem a realização 

de ciclos de carga e descarga. A determinação da força durante o ensaio de embutimento 

apresenta variações entre as normas citadas. A norma EN 383 (CEN, 2007) sugere que a força 

é atingida com o deslocamento igual a 5 mm e a D5764-97 (ASTM, 2013) quando o 

deslocamento residual é igual a 5% do diâmetro do parafuso. Ainda a força pode ser 

determinada no limite plástico, metodologia apresentada por Bléron (2000). 

Alternativamente aos ensaios experimentais, as normas NBR 7190 (ABNT, 1997), EN 

1995-1-1:2004 e NDS (2015) propõem modelos matemáticos para a estimação das 

resistências ao embutimento paralela e perpendicular às fibras da madeira em função do 

diâmetro do parafuso, da massa específica da madeira e da ordem da espécie (coníferas ou 

folhosas). A norma NBR 7190 (ABNT, 1997) considera que a resistência de cálculo ao 

embutimento paralelo às fibras é igual à resistência de cálculo à compressão paralela, e ainda, 

avalia somente a influência do diâmetro do pino na resistência ao embutimento perpendicular 

às fibras.  

Os modelos matemáticos para a estimação das resistências ao embutimento segundo as 

normas EN 1995-1-1:2004 e NDS:2015 foram propostas a partir de ensaios realizados com 

madeira de espécies utilizadas em países da Europa e nos Estados Unidos. Portanto, esses 

modelos podem apresentam valores inadequados se aplicados para estimar a resistência ao 

embutimento para madeiras de espécies encontradas no Brasil. Portanto, as diferenças entre as 

metodologias de determinação da resistência ao embutimento, tanto as experimentais quanto 

as teóricas, podem levar a valores diferentes para essa propriedade. 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar os valores de resistência ao 

embutimento obtidos segundo diferentes metodologias experimentais de determinação da 

resistência ao embutimento e também verificar a validade dos modelos matemáticos para a 
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estimação da resistência ao embutimento em função da massa específica, comparando-os com 

os resultados obtidos pelas equações contidas nas normas citadas.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostra e corpos de prova 

Os corpos de prova foram confeccionados com madeira da espécie Eucalyptus grandis 

com massa específica média de 605 kg/m³, seguindo as recomendações da norma EN 383 

(CEN, 2007) e com dimensões de 140 mm de comprimento, 60 mm de largura e 25 mm de 

espessura, conforme Figura 1. O diâmetro do parafuso utilizado nos ensaios foi de 10 mm. 

 

  
(a) (b) 

Figura 1. Corpos de prova de embutimento paralelo (a) e perpendicular (b). 

 

 A amostra é composta por 12 corpos de prova, os quais foram divididos em 2 grupos 

com 6 corpos de prova cada e massa específica estatisticamente homogênea: um para a 

resistência ao embutimento paralelo e outro para a perpendicular. 

 

2.2 Ensaios mecânicos 

Os ensaios de embutimento paralelo e perpendicular foram realizados em uma 

máquina universal de ensaio Kratos (Figura 2). A velocidade de deslocamento da travessa da 

máquina foi de 1,9 mm/min com carregamento monotônico no sentido de compressão. O 

ensaio é interrompido quando da ocorrência da ruptura do corpo de prova ou do deslocamento 

atinge 10 mm. 

 

 
Figura 2. Dispositivos de ensaio: máquina universal de ensaios (a); câmara térmica (b); 

sistema de aquisição de dados (c). 
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2.3 Determinação da força para o cálculo da resistência ao embutimento 

A força para o cálculo da resistência ao embutimento foi determinada de acordo com 3 

metodologias: seguindo a norma EN 383 (CEN, 2007), a norma D5764-97 (ASTM, 2013) e 

no limite plástico (Figura 3). A norma D5764-97 (ASTM, 2013) recomenda que se faça uma 

reta tangente no limite elástico com a origem em 5% do diâmetro do pino metálico e o ponto 

de intersecção dessa reta com a curva força × deslocamento, determina a força. Já a norma EN 

383 (CEN, 2007) prevê que a força deve ser determinada quando o deslocamento do corpo de 

prova em relação ao pino metálico é igual a 5 mm ou a força máxima for atingida, o que 

ocorrer primeiro. A metodologia no limite plástico determina a força máxima por meio da 

intersecção de duas tangentes, ou seja, é traçada uma tangente no limite elástico da curva 

força × deslocamento e outra tangente no limite plástico. 

A metodologia conforme a norma NBR 7190 (ABNT, 1997) não foi considerada, pois 

a força é determinada a partir da deformação especifica de 2% em um gráfico força × 

deformação especifica. 

 

 
Figura 3. Força de embutimento determinada de acordo com as normas EN 383 (CEN, 2007), 

D5764-97 (ASTM, 2013) e no limite plástico. 

 

2.4 Determinação da resistência ao embutimento 

As resistências ao embutimento paralelo e perpendicular foram determinadas a partir 

da Equação 1. 

 

  , (1) 

 

sendo: 

fe,α a resistência ao embutimento (MPa); 

Fe,α a força aplicada durante o ensaio (N); 

t a espessura do corpo de prova (mm); 

d o diâmetro do parafuso (mm). 

 

2.5 Teor de umidade 

O teor de umidade foi determinado após a realização dos ensaios. Para isso, cada 

corpo de prova foi pesado em uma balança logo após o ensaio para obter a massa úmida. Ao 

final da série dos ensaios de cada grupo, todos os corpos de prova foram colocados em uma 

estufa elétrica a 103±2 °C para realizar a secagem. A massa seca foi obtida até a ocorrência da 
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variação, entre duas medidas consecutivas, menor ou igual a 0,5%. Assim, o teor de umidade 

foi calculado pela Equação 2. 

 

 

 

(2) 

 

sendo: 

T.U. o teor de umidade (%); 

mu a massa úmida (g); 

ms a massa seca (g); 

 

2.6 Massa específica aparente 

A massa específica de cada corpo de prova foi determinada antes da realização dos 

ensaios mecânicos. Para isso, as dimensões dos corpos de prova foram medidas com 

paquímetro digital com precisão de 0,01 mm e os corpos de prova pesados em balança 

analítica com precisão de 0,01 g. A massa específica foi calculada conforme Equação 3. 

 

 , (3) 

 

sendo:  

M.E. a massa específica aparente (g/cm³); 

m a massa (g); 

v o volume (cm³). 

 

2.7 Resistência ao embutimento teórica 

As resistências ao embutimento paralelo e perpendicular podem ser estimadas a partir 

da massa específica e do diâmetro do pino utilizando os modelos matemáticos da Tabela 1. 

 

Tabela 1. Modelos matemáticos para estimação das resistências paralela e perpendicular às 

fibras da madeira segundo as normas EN 1995-1-1:2004, NDS:2015 e NBR 7190 (ABNT, 

1997). 
EN 1995-1-1:2004 NDS:2015 NBR 7190 (ABNT, 1997) 

  Fe,0 = fc,0 

 
 Fe,90 = 0,25 . αe 

 (Coníferas)   

 (Folhosas)   

sendo: fh,0 a resistência ao embutimento paralelo às fibras (MPa); fh,90 a resistência ao embutimento 
perpendicular às fibras (MPa); k90 o coeficiente de acordo com a madeira; ρ a massa específica 

(kg/m³); d a diâmetro (mm); fe,0 = resistência ao embutimento paralelo às fibras (MPa); fc,0 = resistência 

a compressão paralela às fibras (MPa); fe,90 = resistência ao embutimento perpendicular às fibras 

(MPa); αe = coeficiente dado pela norma NBR 7190 (ABNT, 1997) em função do diâmetro do 
parafuso; 

 

2.8 Análise estatística 

A análise dos dados de resistência ao embutimento foi realizada por meio de teste de 

variância (ANOVA), considerando a comparação das médias entre as normas EN 383 (CEN, 
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2007), D5764-97 (ASTM, 2013) e no limite plástico. A comparação das médias foi por meio 

do teste F em 5% de probabilidade de erro e em caso de rejeição da hipótese nula, aplica-se o 

teste de hipóteses Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro. 

Ainda foi realizada análise de regressão linear simples (Y=a+bx). Os parâmetros “a” e 

“b” foram estimados pelo método dos mínimos quadrados. A variável dependente é a 

resistência de embutimento paralelo ou perpendicular e a variável independente é a massa 

específica aparente.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Resistência ao embutimento experimental 

Os teores de umidade médios dos corpos de prova de embutimento paralelo e 

perpendicular foram iguais a 15,45 % e 15,27 %, respectivamente, sendo que as resistências 

ao embutimento não foram corrigidas para o teor de umidade padrão de 12%. 

Na Tabela 2, apresentam-se os valores médios de resistências ao embutimento paralelo 

e perpendicular, determinadas de acordo com as normas D5764-97 (ASTM, 2013), EN 383 

(CEN, 2007) e no limite plástico. Observa-se que não há diferença estatisticamente 

significativa com nível de 95% de confiança para os valores médios de resistência ao 

embutimento paralelo. Já para o embutimento perpendicular, as médias obtidas a partir das 

normas EN 383 (CEN, 2007) e D5764-97 (ASTM, 2013) apresentaram diferenças estatísticas 

significativas.  

 

Tabela 2. Valores médios de resistências ao embutimento paralelo e perpendicular. 
  fe,α (MPa)  

α (°) EN 383 ASTM D5764 Limite plástico 

0 38,26 a (2,68) 36,26 a (2,40) 37,95 a (2,67) 

90 21,21 a (3,27) 14,85 b (3,23) 16,56 ab (2,95) 

sendo: mesmas letras entre colunas não apresentam diferença significativa a nível de 95% de 

confiança; α = ângulo de inclinação das fibras da madeira; fe,α = resistência ao embutimento em relação 
ao ângulo de inclinação; valores entre parênteses iguais ao desvio padrão. 

 

Nas Figuras 4a e 4b, apresentam-se as curvas força × deslocamento para o 

embutimento paralelo e perpendicular, respectivamente. Após o limite, a curva do 

embutimento perpendicular às fibras apresenta uma inclinação maior que aquela da curva de 

embutimento paralelo às fibras. Devido a essa característica, os valores das forças usadas para 

o cálculo da resistência ao embutimento paralelo às fibras foram muito próximos. Isso não 

ocorreu para os valores das forças determinadas para o cálculo da resistência ao embutimento 

perpendicular às fibras. Os deslocamentos relativos aos métodos da norma D5764-97 (ASTM, 

2013) e no limite plástico são menores que resultantes do método proposto pela norma EN 

383 (CEN, 2007). Percebe-se que a metodologia da norma EN 383 (CEN, 2007) resultará 

sempre em ligações com uma maior deformação plástica nos projetos de ligações por pinos 

metálicos.  

A metodologia proposta pela norma EN 383 (CEN, 2007) é a mais fácil de ser 

aplicada. Ela resulta em projetos de ligações mais econômicos, devido aos valores superiores 

de resistência ao embutimento, porém proporciona ligações com maiores deformações. A 

metodologia da norma D5764-97 (ASTM, 2013) apresenta valores de resistência próximos do 
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limite plástico e deslocamentos de embutimento inferiores aos determinados segundo a norma 

EN 383 (CEN, 2007).  

 

a 

 
b 

 
Figura 4. Curvas força × deslocamento para a resistência ao embutimento paralelo (a) e 

resistência ao embutimento perpendicular (b). 

  

Bleron e Duchanois (2006) consideram que as forças definidas conforme as 

recomendações da EN 383 (CEN, 2007) e aquelas determinadas no limite plástico são 

semelhantes, porém estas últimas estão mais de acordo com o comportamento rígido plástico 

prescrito pela teoria do escoamento (“yield limit”) adotada pela norma EN 383 (CEN, 2007). 

Para a espécie Pinus pinaster, Santos et al. (2010), comparando os valores determinados 

segundo os procedimentos das normas EN 383 (CEN, 2007) e D5764-97 (ASTM, 2013), 

observam que os valores de resistência ao embutimento paralelo foram próximos, 

apresentando 46,4 MPa e 46,2 MPa, respectivamente. Os autores mencionam que na direção 

perpendicular os valores apresentaram maior diferença, sendo a resistência ao embutimento 

determinada pela norma D5764-97 (ASTM, 2013) igual a 21,1 MPa e a obtida segundo à EN 

383 (CEN, 2007) igual a 28,6 MPa.  



 

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira 
Belo Horizonte - 20 a 22 set 2015 

 
 

3.2 Resistência ao embutimento estimada 

Nas Figuras 5a e 5b, apresentam-se as regressões lineares para as resistências ao 

embutimento em função da massa específica. Observa-se que os valores de resistência ao 

embutimento paralelo e perpendicular calculados pelas modelos matemáticos das normas EN 

1995-1-1:2004 e NDS:2015 são superiores que os encontrados no presente trabalho. 

 

a 

 
b 

 
Figura 5. Resistência ao embutimento paralelo (a) e resistência ao embutimento 

perpendicular (b) em função da massa específica. 

 

 Na Tabela 3, apresentam-se os parâmetros das regressões para estimar a resistência ao 

embutimento em função da massa específica. Os valores determinados para a resistência ao 

embutimento perpendicular às fibras de acordo com a norma EN 383 (CEN, 2007) apresentou 

o maior coeficiente de determinação. Os resultados obtidos neste trabalho apresentaram uma 

baixa correlação entre os dados e talvez isso seja motivado pelo pequeno tamanho da amostra. 

Sugere-se a continuidade deste trabalho, aumentando-se o número de corpos de prova e 

também a ampliação do intervalo da massa específica. 
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Tabela 3. Parâmetros da análise de regressão. 
Propriedade Equação R² Sxy p 

fe,0 (EN 383 (CEN, 2007)) fe,0 = 12,5592 + 0,0430774*ME 0,57 1,97 0,0829 

fe,90 (EN 383 (CEN, 2007)) fe,90 = -14,5295 + 0,0582117*ME 0,84 1,47 0,0104 

fe,0 (ASTM D5764:2013) fe,0 = 30,4711 + 0,00970444*ME 0,04 2,63 0,7179 

fe,90 (ASTM D5764:2013) fe,90 = -9,87312 + 0,0400465*ME 0,56 2,63 0,2548 

fe,0 (Limite plástico) fe,0 = 14,9617 + 0,0385205*ME 0,46 2,19 0,1389 

fe,90 (Limite plástico) fe,90 = -1,11642 + 0,0287909*ME 0,25 2,85 0,3102 

Sendo: fe,0 = resistência ao embutimento paralelo; fe,90 = resistência ao embutimento perpendicular; ME 

= massa específica; R² = coeficiente de determinação; Sxy =erro padrão da estimativa; p = 

probabilidade de erro. 

  

 

4. CONCLUSÕES 

As resistências ao embutimento paralelo e ao perpendicular determinadas a partir das 

normas EN 383 (CEN, 2007), D5764-97 (ASTM, 2013) e no limite plástico com corpos de 

prova de madeira da espécie Eucalyptus grandis apresentaram resultados que permitem 

concluir que: 

 os valores de resistência ao embutimento paralelo não apresentaram diferença 

estatística entre as metodologias; 

 os valores de resistência ao embutimento perpendicular às fibras apresentaram 

diferença estatística entre as normas EN 383 (CEN, 2007) e D5764-97 (ASTM, 2013); 

 o modelo de regressão que apresentou melhor resultado foi para estimar a resistência 

ao embutimento perpendicular determinado a partir da EN 383 (CEN, 2007); 

 para a avaliação dos modelos matemáticos de estimação da resistência ao 

embutimento, novos estudos devem ser executados com um número maior de corpos 

de prova e com uma faixa mais larga de massa específica.  
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