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INTRODUÇÃO 

    A constante acustoelástica é dada pela relação entre a 

variação de velocidade e a variação de  tensão. Assim, caso 

seja possível a determinação dessa constante para uma 

determinada espécie de madeira, a mesma poderá ser 

utilizada para determinar o estado de tensões de um elemento 

estrutural. O objetivo dessa pesquisa foi realizar avaliação 

preliminar de metodologia para a determinação da constante 

acustoelástica da madeira, utilizando duas expressões: 

Equação 1 proposta por Hasegawa et al. (2000) e Equação 2 

proposta por Pereira Jr. (2011).  

METODOLOGIA 

A espécie adotada para os ensaios foi a Garapeira (Apuleia 

leiocarpa) e o corpo de prova cúbico tinha 50 mm de aresta.  

Para acompanhar as deformações do corpo de prova durante 

o ensaio, na direção do carregamento (longitudinal), foram 

colados extensômetros elétricos de resistência, cuja leitura foi 

realizada utilizando-se sistema de aquisição de dados com 8 

canais.  

Para acompanhar a variação de velocidade de propagação 

das ondas de ultrassom na direção do carregamento 

(longitudinal) foi utilizado equipamento (USLAB, Agricef, 

Brasil) e transdutores longitudinais de 45 kHz de frequência. 

Para proteger os transdutores durante o ensaio de 

compressão foram construídas duas capsulas nas quais os 

transdutores foram acomodados durante o ensaio.  

A carga foi aplicada por meio de máquina universal de 

ensaios (DL 30000, EMIC, Brasil). Para que fossem possíveis 

as medições de ultrassom o ensaio era interrompido em 

intervalos definidos de tensão. 

APOIO 
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Resultados e Discussões 

Do gráfico tensão x deformação especifica no trecho elástico (R = 

0,99) determinou-se o módulo de elasticidade (E1= 7828 MPa).  

No trecho elástico verificou-se a sensibilidade do método para 

detectar a variação da velocidade em função da variação da tensão. 
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 Equação 2 

Os valores das constantes acustoelásticas obtidas para o trecho 

elástico, utilizando as equações 1 e 2 foram: 

Tensão  

(MPa) 

Velocidade 

(m.s-1) 

K metodologia A 

(MPa-1) 

K metodologia B 

(adimensional) 

0 4593     

- 4,1 4000 0,031 246,4 

- 6,1 3674 0,033 256,7 

- 10,2 3543 0,022 175,4 

Média   0,021 153,6 

CV (%) 24,6 24,6 

Velocidade = 111,2 Tensão  + 4546 
R = 0,95 
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CONCLUSÕES 

Os resultados parciais obtidos até o momento foram concordantes com outros autores pesquisados, os quais indicaram que, para 

folhosas, a velocidade na direção longitudinal diminui com o aumento da tensão. No entanto é necessário dar continuidade à pesquisa 

para verificar a viabilidade de obtenção de valores mais estáveis para esse coeficiente, já que foi verificada variabilidade de 24,6%.  


