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Resumo 

 

A madeira é um material amplamente utilizado em postes responsáveis pela 

sustentação da rede de distribuição de energia elétrica. Ela possui muitas vantagens em 

relação a outros materiais utilizados para esse segmento como menor peso específico, que 

facilita o transporte e manuseio, consome menos energia na sua transformação e apresenta 

menor custo. Porém, também apresenta desvantagens como a sua deterioração biológica, 

causada por fungos e insetos xilófagos. Desse modo, a implementação de ações que visam 

garantir a qualidade de postes em serviço é fundamental para a conservação das florestas e 

redução de custos operacionais devido a acidentes na rede. Visando contribuir com a melhoria 

contínua dessas ações, o projeto proposto pretende avaliar a adaptação e a confiabilidade do 

equipamento ultrassom, comparando seus resultados com os da inspeção tradicional e com o 

equipamento Polux®. Para tanto foi utilizado um equipamento emissor de ultrassom 

Steinkamp BP-5 de 45 kHz de frequência com transdutores de faces planas. O equipamento 

de ultrassom fornece como medida, o tempo em que a onda ultrassônica leva para percorrer o 

material analisado. Após calcular a velocidade de propagação da onda, é calculada a constante 

dinâmica CLL, assume-se esta constante como o módulo de elasticidade dinâmico (Ed) que 

pode ser correlacionado com os módulos de elasticidade à compressão paralela (Ec0) e de 

elasticidade à flexão estática (EM). Foram utilizadas três diferentes tipos de amostras de 

madeira preservada, nomeadas de Tipo A, B e C. Entre as amostras Tipo A encontram-se 

corpos de prova com dimensões de 5x5x15 cm, obtidos a partir de postes retirados de serviço, 

onde a medida do tempo de propagação foi efetuada no sentido das fibras da madeira. Entre as 

amostras Tipo B, estão postes retirados de serviço e entre as amostras Tipo C, postes ainda em 
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serviço. Para esses dois tipos de amostras a medida do tempo de propagação foi efetuada nos 

sentidos radial e axial. Os resultados demonstraram que a constante dinâmica pode ser 

correlacionada com a densidade da madeira, assim como também com o módulo de 

elasticidade (MOE) e a tensão de ruptura (MOR), uma vez que as correlações foram 

superiores a 0,600, que para a madeira é um valor satisfatório. Conclui-se que o equipamento 

de ultrassom pode ser empregado para a inspeção em postes de madeira, pois os resultados 

foram concordantes com os de outros métodos. 
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