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Anexo G (normativo) 
Classificação visual da madeira serrada de coníferas destinada a aplicações estruturais

Objetivo
Este anexo fixa os requisitos que devem ser cumpridos para a classificação visual da madeira serrada de coníferas 
destinada a uso estrutural. Incluem-se nesta norma as espécies Pinus Sp e Pinho do Paraná (Araucaria augustifolia).
Este anexo normativo se aplica as peças de madeira cujas dimensões máximas da seção transversal não ultrapassem os 
limites de 15cm para a menor dimensão e 30cm para a maior dimensão.
Referências normativas
As normas citadas a seguir foram base parra a elaboração deste anexo normativo. As edições indicadas estavam em vigor 
no momento da elaboração deste texto. 

Southern Pine Inspection Bureau :1994 - Standard grading gules for Southern Pine lumber. 

Southern Pine Inspection Bureau : 1999 - Graders manual for boards and 2” Dimension. 
ASTM D245: 93 - Standard practice for establishing structural grades and related allowable properties for visually
graded lumber. 
NCh 1207: 1990 – Pino Radiata – Classificacion visual para uso estructural – especificaciones de los grados de 
calidad.

Generalidades
A classificação visual consiste na inspeção visual das quatro faces e da extremidade de cada peça. Deve-se examinar todo 
o comprimento das peças e avaliar a localização e a natureza dos nós e outros defeitos presentes na superfície das 
mesmas.
A classificação deve ser realizada por pessoa qualificada e treinada. 
A classificação visual não pode ser considerada uma ciência exata, pois é baseada na inspeção visual de cada peça e no 
julgamento do classificador.
A classificação visual da madeira serrada de coníferas consiste na inspeção da qualidade visual da madeira com relação à
presença de defeitos e também da densidade da madeira. 
A qualidade visual da madeira é definida em quatro níveis definidos como: 

Classe Estrutural Especial (SS); 
Classe Estrutural Nº 1 (Nº 1); 
Classe Estrutural Nº 2 (Nº 2); 
Classe Estrutural Nº 3 (Nº 3). 

A classe SS é recomendada para aplicações nas quais se requerem valores elevados para as propriedades de resistência 
e rigidez bem como boa aparência. 
A classe Nº 1 é recomendada para edificações nas quais se requerem valores elevados para as propriedades de 
resistência e rigidez bem como boa aparência. 
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A classe Nº 2 é recomendada para aplicações gerais em edificações nas quais se requerem valores moderados para as
propriedades de resistência e rigidez. 
A classe Nº 3 é recomendada para aplicações gerais em edificações nas quais se permitem valores baixos para as 
propriedades de resistência e rigidez, sendo que a aparência não é um fator importante. 
A densidade da madeira é relacionada com a idade da madeira. São definidos dois níveis de densidade: 

Madeira Densa (D); 
Madeira Não-Densa (ND). 

Uma classe visual é descrita pelo nível de qualidade visual, seguido da densidade. Exemplificando, a descrição Nº 1-ND 
indica madeira com qualidade visual Nº 1 e com madeira Não-Densa. 
Se a classificação visual for realizada antes do aplainamento da peças de madeira, para propósitos de classificação visual 
deve-se considerar as dimensões da peça após o aplainamento. Quando a classificação visual for realizada antes de 
submeter as peças ao aplainamento de suas faces deve-se respeitar as dimensões máximas admissíveis para a redução 
as dimensões da seção transversal, dadas na tabela 1. 

Tabela 1 – Redução máxima admissível nas dimensões efetivas da seção transversal devido ao aplainamento nas
faces das peças.

Dimensão efetiva da peça 

Limites Até 49mm De 50mm até 
150mm Acima de 150mm 

Redução admissivel 4mm 5mm 6mm

Se a madeira classificada for cortada em partes menores, tais partes devem ser classificadas novamente. 
Medida das características de crescimento 
1 Inclinação das fibras 
A inclinação das fibras resultante de serragem diagonal, ou fibras em espiral é medida pelo ângulo de inclinação das fibras
em relação à extremidade da peça. O ângulo é expresso como uma inclinação. 
No caso das fibras em espiral, a inclinação combinada é tomada como a inclinação efetiva. 
A inclinação das fibras é medida nas quatro faces, por todo o comprimento e na zona que apresentar a maior inclinação,
desconsiderando-se os desvio em torno dos nós.

Figura 1 - Medida da inclinação das fibras de uma peça de madeira. 

2 Nós
Os nós são classificados quanto à posição em: no centro da face larga, no canto da face larga e na face estreita. 
Os nós podem ser medidos diretamente na superfície da peça, ou podem ser medidos pelo método da equivalência, em 
que a proporção da seção transversal do nó é multiplicada pela área da seção transversal da peça para estabelecer o 
tamanho do nó equivalente. 
Deve-se medir os nós de maior dimensão posicionados no centro da face larga, no canto da face larga e na face estreita
das peças. 
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Figura 2 - Identificação dos nós em uma peça de madeira.

Um conjunto de nós é medido como um nó individual. Observa-se, entretanto, que no caso de se ter dois ou mais nós 
próximos, mas com fibras inclinadas em torno de cada nó individualmente, não se deve considerar como um conjunto de 
nós.
Os buracos associados com nós são medidos e limitados da mesma maneira que os nós. 

Figura 3 – Nós individuais.

Figura 4 – Conjunto de nós.

Um nó na face larga de um elemento fletido ou tracionado é considerado no canto, como um nó de borda se a distância do
centro do nó à borda for igual ou menor à 2/3 do diâmetro do nó. 

Figura 5 – Nó no canto de uma peça.

2.1 Nós em elementos fletidos e tracionados 
Um nó posicionado na face estreita de um elemento fletido ou tracionado é medido pelas linhas paralelas às bordas da 
peça que cercam o respectivo nó, e pela penetração do nó dentro da peça de madeira. A penetração do nó pode ser 
medida pelo posição da medula na peça. 

Figura 6 – Medida de um nó na face estreita. 
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Um nó na face estreita, que aparece também na face larga (não contendo a intersecção das duas faces), de uma peça que
não contenha medula é medido na face larga. Seu diâmetro corresponde a media da maior e da menor dimensão. 

Figura 7 – Medida de um nó que aparece nas duas faces de uma peça sem medula.

Qualquer nó que contenha a intersecção de duas faces em uma peça sem medula, incluindo um nó que se estenda por 
toda a largura da face, é medido pelas linhas paralelas às bordas da face em que é medido. 

Figura 8 - Medida de um nó posicionado na intersecção de duas faces em peça sem medula.

Um posicionado na intersecção de duas faces em uma peça contendo medula é medido pela maior das seguintes 
dimensões: a largura na face estreita entre as linhas paralelas as bordas, ou pelo seu menor diâmetro na face larga.

Figura 9 - Medida de um nó na intersecção de duas faces em uma peça contendo medula. 

A dimensão de um nó na face larga é expressa pela média da maior e da menor dimensão. 
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Figura 10 – Medida de um nó na face larga.

O diâmetro equivalente de um nó que aparece nas duas faces de uma peça é dado pela média dos diâmetros nas duas 
faces opostas, sendo cada diâmetro tomado como a distância entre as linhas paralelas às bordas da peça.

Figura 11 - Medida do diâmetro equivalente de um nó que aparece nas duas faces. 

A somatória do diâmetro de todos os nós em 150mm de comprimento em qualquer posição de uma peça não deve exceder
a duas vezes o diâmetro máximo permitido para cada classe. 
Qualquer combinação de nós, que no julgamento do classificador torne a peça inadequada para o uso desejado não deve 
ser admitida. 

2.2 Nós em elementos comprimidos 
O tamanho de um nó em qualquer face de um elemento comprimido é tomado como o diâmetro de um nó redondo, o 
menor dos dois diâmetros de um nó oval, ou o maior diâmetro perpendicular ao comprimento de um nó diagonal. 

Figura 12 - Medida do diâmetro dos nós em um elemento comprimido.

A somatória do diâmetro de todos os nós em 150mm de comprimento em qualquer posição de uma peça não deve exceder
a duas vezes o diâmetro máximo permitido para cada classe. 
Em elementos comprimidos, com largura maior que a espessura, a dimensão dos nós em ambas as faces, não deve 
ultrapassar a dimensão permitida na face larga.

3 Rachas e fendas 
O tamanho de uma racha anelar na extremidade de uma peça é igual à sua extensão medida paralelamente ao 
comprimento da peça. 

Figura 13 – Forma de medir uma racha. 
O fendilhado presente na extremidade das peças e resultante da secagem da madeira, não é limitado.
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Figura 14 – Fendilhado.

As fendas que atravessam a peça em espessura são medidas e limitadas por sua extensão medida paralelamente ao 
comprimento da peça. 

Figura 15 – Medida de uma fenda que atravessa a peça em espessura.

Fora da zona crítica, em elementos fletidos, e em elementos carregados axialmente, as fendas e as rachas anelares têm 
pouco ou nenhum efeito nas propriedades de resistência e não são limitadas por esta razão. Pode ser aconselhável limitá-
las em algumas aplicações por questão estética, ou para prevenir a penetração de umidade e subseqüente apodrecimento.

4 Empenamento 
O termo empenamento se refere à qualquer desvio na forma geométrica inicial de uma peça de madeira, incluindo
encurvamento, encanoamento, arqueamento, e torcimento. 

4.1 Encurvamento
É definido como um empenamento em relação ao eixo de menor inércia de uma peça de madeira. 
O encurvamento deve ser medido no ponto de maior deslocamento em relação à linha reta que une as duas extremidades 
da peça. 

Figura 16 - Medida do encurvamento.

4.2 Encanoamento 
É definido como empenamento de uma peça de madeira de forma que a seção transversal apresente um lado côncavo e 
outro convexo. 

O encanoamento deve ser medido no ponto de maior deslocamento em relação à linha reta que une as duas bordas da 
peça.
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Figura 17 – Medida do encanoamento. 

4.3 Arqueamento 
É definido como um empenamento em relação ao eixo de maior inércia de uma peça de madeira.

O arqueamento deve ser medido no ponto de maior deslocamento em relação à linha reta que une as duas estremidades 
da peça. 

Figura 18 - Medida do arqueamento.

4.4 Torcimento 
É definido como uma combinação de empenamentos em relação aos eixos de maior e de menor inércia fazendo com que 
a peça de madeira fique com forma espiralada. 

Figura 19 – Medida do torcimento.

5 Densidade
Além da identificação e limitação dos defeitos deve-se determinar a densidade da madeira.
A densidade é relacionada com a idade da madeira e é medida pela quantidade de anéis de inverno presentes em 2,5cm 
medidos em uma linha radial representativa. As figuras 20 e 21 como obter uma linha radial representativa em peças 
contendo e não contendo medula respectivamente. 

Figura 20- Linha radial representativa em peça contendo medula. 
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Figura 21 - Linha radial representativa em peça sem medula.

Na classificação deve-se descartar as peças de densidade excessivamente baixa, mesmo que estas sejam isentas de 
defeitos.
Definem-se como peças de densidade excessivamente baixa aquelas peças de madeira que apresentam menos de 15% 
de madeira de inverno medidos em 2,5cm de uma linha radial representativa. 

Limitações das características de crescimento 
6 Inclinação das fibras 
A inclinação das fibras, medida conforme item 4.1, não deve ultrapassar os valores máximos dados na tabela 2. 

Tabela 2 - Máxima inclinação das fibras permitida em cada classe. 

Classe

SS
Nº 1
Nº 2
Nº 3 1:4

Inclinação das fibras

1:12
1:10
1:8

7  Nós
A proporção da área da seção transversal ocupada por um nó, ou por um conjunto destes, não deve em hipótese alguma 
ultrapassar os limites estabelecidos na tabela 3. 

Tabela 3 – Limites relativos à proporção da área da seção transversal ocupada pelo nó. 

50%

45% 50%

20%

35%

33%

Centro da face larga

Nº 2 Nº 3

Face estreita e
Canto da face larga

Posição dos nós Estrutural Especial Nº 1

25%

75%

8 Racha anelar e fenda 
A tabela 4 apresenta as limitações no comprimento das rachas e fendas. 

Tabela 4 - Limitações para rachas e fendas.
Defeitos Tipo Estrutural Especial Nº 1 Nº 2 Nº 3

atravessa a peça em
espessura igual à fenda igual à fenda igual à fenda igual à fenda

superficial até 60 cm até 60 cm
90cm ou 1/4 do 

comprimento, o que
for maior

sem limitações

Fenda 1 vez largura 1 vez largura 1,5 vez a largura da
peça

1/6 do comprimento
da peça

Fendilhado

Racha

Sem limites

9 Empenamento 

9.1 Encurvamento
A tabela 5 apresenta o encurvamento máximo permissível para peças com espessura de 38 mm. 
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Tabela 5 – Encurvamento permissível para peças com espessura de 38 mm. 

Comprimento
(m)

SS Nº 1 Nº 2 Nº 3
1,8 - 10 13 19
2,4 - 13 19 25
3,1 - 35 38 70
3,7 - 38 50 76
4,3 - 50 63 102
4,9 - 63 83 127
5,5 - 76 102 152
6,1 86 114 171

Encurvamento permissivel em cada
classe (mm)

9.2 Encanoamento 
A tabela 6 apresenta o encanoamento máximo permissível em cada classe. 

Tabela 6 – Encanoamento máximo admitido em cada classe. 

Face larga
(mm)

SS Nº 1 Nº 2 Nº 3
38 a 64 - - - -

89 - - - 16
114 a 140 - 16 16 32

184 - 24 32 48
235 - 32 48 64
286 - 48 64 95

Encanoamento máximo permitido em
cada classe (mm)

9.3 Arqueamento 
A tabela 7 apresenta as limitações no arqueamento para cada classe.

Tabela 7 - Arqueamento permissível em cada classe. 

38 x 64 38 x 89 38 x 140 38 x 184 38 x 235 38 x 286
Nº 1 5 5 3 2 2 2
Nº 2 6 6 5 3 2 2
Nº 3 10 10 6 5 3 3

Nº 1 6 6 6 5 3 2
Nº 2 10 10 8 6 5 3
Nº 3 13 13 13 10 6 5

Nº 1 13 10 8 6 6 5
Nº 2 16 13 11 10 6 5
Nº 3 25 19 16 13 11 10

Nº 1 14 13 11 10 10 3
Nº 2 19 16 16 13 11 4
Nº 3 29 25 22 21 19 6

Nº 1 19 16 14 13 11 10
Nº 2 25 22 19 16 13 10
Nº 3 38 32 29 25 22 19

Nº 1 24 19 17 14 13 11
Nº 2 32 25 22 19 16 13
Nº 3 48 38 35 29 25 22

Nº 1 26 21 19 16 14 13
Nº 2 35 29 25 22 19 16
Nº 3 52 41 38 32 29 25

Nº 1 29 26 24 19 17 14
Nº 2 38 35 32 25 22 19
Nº 3 57 52 48 38 33 29

Arqueamento máximo permitido em cada classe (mm)
Classe

3,7

4,3

1,8

2,4

3,1

6,1

Comprimento
(m)

4,9

5,5

9.4 Torcimento 
A tabela 8 mostra os valores máximos permitidoss para o torcimento em cada classe. 
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Tabela 8 – Torcimento máximo permitido  em cada classe 

38 x 64 38 x 89 38 x 140 38 x 184 38 x 235 38 x 286
Nº 1 6 6 10 14 17 21
Nº 2 10 10 13 19 22 29
Nº 3 13 13 19 29 35 41
Nº 1 10 10 14 19 24 29
Nº 2 13 13 19 25 32 38
Nº 3 19 19 29 38 48 57
Nº 1 11 11 18 24 30 35
Nº 2 16 16 22 32 38 48
Nº 3 22 22 35 48 60 70
Nº 1 14 14 21 29 35 43
Nº 2 19 19 29 38 48 57
Nº 3 29 29 41 57 70 86
Nº 1 16 16 24 33 41 49
Nº 2 22 22 32 44 54 67
Nº 3 32 32 48 67 89 98
Nº 1 19 19 29 38 48 57
Nº 2 25 25 38 51 64 76
Nº 3 38 38 57 76 95 114
Nº 1 21 21 32 43 54 64
Nº 2 29 29 41 57 70 86
Nº 3 41 41 64 86 108 127
Nº 1 24 24 35 48 33 46
Nº 2 32 32 48 64 79 95
Nº 3 48 48 70 95 117 143

6,1

Comprimento
(m)

4,9

5,5

Torcimento máximo permitido em cada classe (mm)
Classe

3,7

4,3

1,8

2,4

3,1

10 Densidade 
As peças de madeira são classificadas quanto à densidade em Densas (D) e Não-Densas (ND). 
Para ser considerada como Densa, a peça de madeira deve ter seis ou mais aneis de inverno e além disso, mais de (1/3) 
um terço da seção transversal deve ser madeira de inverno.Peças com quatro ou mais anéis de crescimento, e tendo mais 
da (1/2) metade da seção transversal como madeira de inverno podem ser consideradas como Densa. 
Todas as peças que não forem consideradas Densas são classificadas com Não-Densa. 
A tabela 9 resume as condições estabelecidas para a densidade das peças de madeira. 

Tabela 9- Densidade da madeira.

Classe
Múmero de anéis de

inverno em 2,5cm
Quantidade de

madeira de inverno

 6 > 1/3
 4 > 1/2

 4

Densa

Não-Densa


