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CAPÍTULO 1 – Algumas Informações Sobre a Madeira 

 

1.1 - Introdução 

A tendência contemporânea da relação entre nações está sendo caracterizada pela introdução 

do conceito da globalização econômica. Nela, entre outros aspectos, se experimenta a associação de 

países com interesses comuns para garantir a manutenção dos mercados e buscar sua expansão, num 

cenário fortemente marcado pela competitividade e, por conseguinte, pela inadiável necessidade de 

alcançar soluções inovadoras para os mais variados problemas. 

No caso do Brasil, país que vem buscando com insistência opções para aumento da atividade 

econômica, uma das alternativas promissoras para a abertura de novos mercados é o incentivo ao 

desenvolvimento de políticas envolvendo o setor florestal, o qual não tem contribuído de forma 

expressiva na composição de nosso produto interno bruto e de nossa cesta de exportações. 

Sintetizando o pensamento de diversos autores, OLIVEIRA [17] registra ser a atividade 

florestal uma das poucas que, com a utilização de métodos racionais de exploração, poderá conjugar a 

expansão econômica à conservação da qualidade da vida. Trata-se do chamado desenvolvimento 

sustentado, possível de ser proporcionado pelo setor florestal, não apenas através da produção direta 

da madeira e da matéria prima usada na fabricação de  produtos dela derivados, mas também na 

geração de outros bens indispensáveis ao desejado equilíbrio ecológico. Tais bens podem ser 

exemplificados como a melhoria da qualidade do ar pela fixação do dióxido de carbono e pela 

liberação do oxigênio decorrentes da fotossíntese; a manutenção da biodiversidade com a preservação 

da fauna e da flora, associada ao conveniente manejo florestal; a redução da incidência de áreas 

erodidas. 

Relativamente aos recursos florestais naturais brasileiros, especial atenção deve ser dada à 

Floresta Amazônica, que ocupava, originalmente, uma área em torno de 280 milhões de hectares (2,8 

milhões de quilômetros quadrados), nas regiões norte e centro-oeste do país, abrangendo os estados: 

Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 

representando perto de trinta e três por cento do território nacional. 
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A reservas atuais da Floresta Amazônica são estimadas em 50 bilhões de metros cúbicos de 

madeira, distribuídos por mais de 4.000 espécies arbóreas, conforme o registro de REZENDE e 

NEVES [19]. Infelizmente, permanecem indícios evidentes de que sua exploração ainda é seletiva e 

predatória. As graves conseqüências se refletem nos quase vinte por cento da área original da Floresta 

Amazônica já devastados de modo praticamente irreversível, de acordo com os dados publicados em 

1997 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE [14], entidade ligada ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia do Brasil. Algumas outras informações também são relevantes. BRUCE [2], em 

trabalho patrocinado pelo então IBDF (Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal) e pela FAO 

(Food and Agriculture Organization), destacou que, em 1975, apenas sete espécies tinham importância 

significativa no panorama brasileiro de comércio internacional, representando cerca de noventa por 

cento do volume de madeira exportada: Cedro (Cedrella fissilis), Virola (Bagassa surinamensis), 

Mogno (Swietenia macrophylla), Andiroba (Carapa guianensis), Maçaranduba (Manilkara huberi), 

Assacu (Hura crepitans) e Jatobá (Hymenaea stilbocarpa). Em artigo publicado em 1991, afirma 

VANTOMME [23] que o Mogno e a Virola representaram, em 1988, respectivamente 47 e 21% do 

volume de madeira tropical exportada, sendo os restantes 32% provenientes de outras trinta espécies 

arbóreas, uma situação ainda muito distante da ideal. 

Entretanto, há indicações de mudanças em curso. Ainda de acordo com o INPE [14], vem 

sendo observada uma diminuição na velocidade de desmatamento, na Floresta Amazônica. Entre os 

anos de 1978 e 1987 foram devastados, em média, 21.130 quilômetros quadrados por ano e, no 

período de 1988 a 1997, este número caiu para 16.777 quilômetros quadrados por ano, com valores 

mais animadores se considerados os números dos últimos três anos. Mesmo assim, é evidente a 

necessidade de providências enérgicas para reduzir esta taxa, destacando-se: 

- incentivo à aplicação dos procedimentos de manejo florestal autosustentado; 

- divulgação das informações tecnológicas disponíveis a respeito de espécies alternativas de madeira 

caracterizadas pelos diversos institutos de pesquisa que se ocupam desta tarefa; 

- manutenção e incremento dos programas de pesquisa para caracterização de espécies nativas; 

- campanhas de conscientização a serem realizadas junto aos mercados nacional e internacional sobre 

a conveniência da substituição de espécies. 

No que diz respeito às florestas plantadas, sua implantação ganhou grande impulso na década 

de sessenta, com o programa governamental de incentivos fiscais. A opção prioritária brasileira 

envolveu dois gêneros: o Pinus e o Eucalyptus, visando a produção de madeira para suprir algumas 

necessidades particulares de utilização. É claro que os números que descrevem a disponibilidade de 

madeira de reflorestamento no Brasil são modestos se comparados aos de espécies nativas. O advento 

dos incentivos fiscais, permitindo que uma parcela do imposto de renda devido pelas empresas fosse 

aplicada em reflorestamento, trouxe reflexos imediatos na área plantada, sobretudo com espécies 
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exóticas. Em 1967, eram 34 mil hectares; em 1987 eram 4,7 milhões de hectares, dos quais 54% de 

Eucalyptus, 30% de Pinus e 16% de outras espécies, conforme REZENDE e NEVES [19]. 

Informações publicadas no Florestar Estatístico [12] dão conta que, no Estado de São Paulo, no ano de 

1994, havia 950 mil hectares reflorestados, sendo 235 mil com Pinus e 700 mil com Eucalyptus. De 

acordo com estimativas do setor empresarial, o potencial de produção de Pinus, por exemplo, é algo 

em torno de 50 milhões de metros cúbicos para os próximos quinze anos. 

Deve-se considerar, também, a produtividade volumétrica de madeira nas diferentes regiões 

do país, que varia entre as taxas médias de 50 m³/ha/ano em áreas da Floresta Amazônica e 20 

m³/ha/ano em áreas de reflorestamento no sul e no sudeste do país. Na Finlândia, nação cuja economia 

está fortemente alicerçada no desempenho do setor florestal, produz-se, em média, 5 m³/ha/ano. Nos 

Estados Unidos da América do Norte chega-se, no máximo, a 15 e, na África do Sul, a 18. Sem 

dúvida, são números que expressam a vocação florestal do Brasil. Sua importância é ainda maior num 

momento histórico onde, mais do que a conscientização do nosso potencial, é preciso o convencimento 

de que utilizá-lo inteligentemente não é uma utopia inalcançável mas, sim, uma necessidade inadiável. 

 

1.2 - Considerações preliminares a respeito do emprego da madeira 

No Brasil, a madeira é utilizada, com freqüência, para múltiplas finalidades. Na construção 

civil, a madeira se destaca na solução de problemas relacionados a coberturas (residenciais, 

comerciais, industriais), cimbramentos (para estruturas de concreto armado e protendido), transposição 

de obstáculos (pontes, viadutos, passarelas para pedestres), armazenamento (silos verticais e 

horizontais), linhas de transmissão (energia elétrica, telefonia), benfeitorias rurais, obras portuárias, 

entre outros. Além disto, é muito empregada na fabricação de  componentes para a edificação, como 

painéis divisórios, portas, caixilhos, lambris, forros, pisos. A indústria moveleira e a indústria de 

embalagens usam largamente a madeira e os produtos dela derivados (chapas de diferentes 

características). Outros usos podem ser mencionados: nos meios de transporte (barcos, carroçaria, 

vagões de trem, dormentes), nos instrumentos musicais, em artigos esportivos, nas indústrias de 

bebidas, de brinquedos, de fósforos, de lápis. 

Tal emprego vem se mantendo crescente, apesar de alguns conhecidos preconceitos inerentes 

à madeira, relacionados principalmente: 

- à insuficiente divulgação das informações tecnológicas já disponíveis acerca de seu comportamento 

sob as diferentes condições de serviço;  

- à falta quase sistemática de projetos específicos, desenvolvidos por profissionais habilitados. 
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Por exemplo, tem sido usual, mas não é o ideal, que as estruturas de madeira sejam concebidas 

por carpinteiros, muitas vezes bem intencionados, mas não preparados para esta tarefa. Outro exemplo 

é a existência de numerosas marcenarias que trabalham com equipamentos ultrapassados e mão de 

obra pouco qualificada, prejudicando a qualidade dos produtos finais. Os problemas daí decorrentes 

incentivam a formação de uma mentalidade distorcida por parte dos usuários. São muito comuns 

estruturas de madeira e móveis de madeira, construídos e montados nestas circunstâncias, 

contaminadas pelo desconhecimento das características do material e pela inexistência de projeto. Ao 

mesmo tempo, outras idéias errôneas são divulgadas, como a que associa o uso da madeira à 

devastação de florestas, fazendo parecer que o referido uso se constitui numa perigosa ameaça 

ecológica. Não está sendo defendida, aqui, a exploração irracional e predatória. O que se almeja é a 

aplicação de um manejo silvicultural inteligente, fundamentado em técnicas há muito tempo 

dominadas por engenheiros florestais e profissionais de áreas correlatas, que poderá garantir a 

perenidade de nossas reservas florestais. Trata-se de procedimento largamente difundido nos 

chamados países de primeiro mundo, conforme citação de GESUALDO [8]. 

É importante ser lembrado, também, que o crescimento, a extração e o desdobro de árvores 

envolvem baixo consumo de energia, além de não provocarem maiores danos ao meio ambiente, desde 

que providenciada a respectiva reposição. Materiais estruturais, como o aço e o concreto armado, são 

produzidos por processos altamente poluentes, antecedidos por agressões ambientais consideráveis 

para a obtenção de matéria-prima. Os referidos processos requerem alto consumo energético e a 

matéria-prima retirada da natureza jamais será reposta. O contrário se verifica com a madeira, cuja 

renovação se processa mesmo sob rigorosas condições climáticas. 

Outro aspecto que favorece a madeira é sua alta resistência em relação à densidade. Conforme 

consta na Tabela 1.1, a seguir, adaptada de artigo publicado por CALIL JR e DIAS [3], essa razão é 

quatro vezes e dez vezes superior em comparação ao aço e ao concreto, respectivamente. 

Tabela 1.1 – Materiais estruturais – dados comparativos. Fonte: Calil Jr e Dias [3]. 

Material A B C D E F G 

Concreto 2,4 1.920 20 20.000 96 8,3 8.333 

Aço 7,8 234.000 250 210.000 936 32,1 26.923 

Madeira – conífera 0,6 600 50 10.000 12 83,3 16.667 

Madeira – dicotiledônea 0,9 630 75 15.000 8 83,3 16.667 
 

As colunas da Tabela 1.1 representam: 

A : densidade do material, g/cm³; no caso da madeira, valor referente à umidade de 12%. 
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B : energia consumida na produção, MJ/m³; para o concreto a energia provém da queima de 

óleo; para o aço, da queima do carvão; para a madeira, energia solar. 

C : resistência, MPa; para o concreto o valor citado se refere à resistência característica à 

compressão, produto usinado; para o aço trata-se da tensão de escoamento do tipo ASTM A-36; para a 

madeira são os valores médios da resistência à compressão paralela às fibras, referida à umidade de 

12%, conforme a recomendação da NBR 7190/1997, da ABNT [1]. 

D : módulo de elasticidade, MPa; mesma descrição da coluna C. 

E : relação entre os valores da energia consumida na produção e da resistência. 

F : relação entre os valores da resistência e da densidade. 

G : relação entre os valores do módulo de elasticidade e da densidade. 

Além disto, a madeira apresenta aspecto visual muito interessante e pode ser processada 

artesanal e industrialmente sem maiores dificuldades, o que viabiliza a definição de variadas formas e 

dimensões, as quais são limitadas apenas pela geometria das toras a desdobrar e do equipamento 

disponível para esta operação. 

Apesar de sua inflamabilidade, as peças estruturais de madeira evidenciam um conveniente 

desempenho a altas temperaturas, melhor que o de outros materiais em condições severas de 

exposição. Na realidade, a carbonatação superficial das peças se transforma numa espécie de “barreira 

de isolação térmica”. Sendo a madeira um mau condutor de calor, a temperatura interna cresce mais 

lentamente, não provocando maior comprometimento da região central das peças que, desta maneira, 

podem manter-se em serviço nas condições onde o aço, por exemplo, já teria entrado em colapso 

(escoamento), mesmo não sendo um material inflamável. 

Embora susceptível ao apodrecimento e ao ataque de organismos xilófagos em circunstâncias 

específicas, a madeira tem sua durabilidade natural prolongada quando previamente tratada com 

substâncias preservativas. Mais ainda, a madeira tratada requer cuidados de manutenção menos 

intensos. No caso de emprego exterior, deve ser salientada, neste ponto, a importância do projeto ser 

elaborado de modo a serem previstos detalhes construtivos que garantam maior durabilidade à madeira 

impregnada, evitando-se a exposição excessiva aos raios solares e à umidade proveniente da água da 

chuva. 

Diante do exposto, é possível concluir que a madeira tem significativo potencial para os mais 

diversificados usos. É evidente que a disseminação dos produtos de madeira está condicionada à 

garantia de sua qualidade e de sua competitividade com outros materiais. Todavia, isto poderá ser 

conseguido com o domínio dos conhecimentos relativos ao comportamento da madeira sob diferentes 

solicitações, com a elaboração de projetos adequadamente fundamentados em conceitos atualizados, e 
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com a produção obedecendo aos critérios de qualidade envolvendo material, equipamento e mão-de-

obra, já adotados para outros materiais. 

O objetivo destas Notas de Aula é contribuir para que as condições citadas possam ser 

alcançadas em curto intervalo de tempo e vivenciadas no âmbito do amplo mercado da madeira no 

Brasil. 

 

1.3 - As árvores 

As árvores são plantas superiores, de elevada complexidade anatômica e fisiológica. 

Botanicamente, estão contidas na Divisão das Fanerógamas. Estas, por sua vez, se subdividem em 

Gimnospermas e Angiospermas. 

Nas Gimnospermas, a classe mais importante é a das Coníferas, também designadas na 

literatura internacional como softwoods, ou seja, madeiras moles. Nas árvores classificadas como 

Coníferas, as folhas em geral são perenes, têm formato de escamas ou agulhas. São árvores típicas dos 

climas temperados e frios, embora existam algumas espécies tropicais, de acordo com registros de 

HELLMEISTER [10]. As coníferas constituem, em particular no Hemisfério Norte, grandes áreas de 

florestas, fornecendo madeira para múltiplos usos, seja na construção civil, seja na indústria dos mais 

diferentes segmentos. Mais de quinhentas espécies de coníferas já foram classificadas, segundo 

HARLOW e HARRAR [9]. Na América do Sul se encontra uma Conífera típica: o Pinho do Paraná 

(Araucaria angustifolia). Situa-se no Brasil uma parte expressiva da zona de crescimento dessa 

espécie, englobando os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O consumo 

interno e a exportação em larga escala promoveram grave redução das reservas nativa do Pinho do 

Paraná. Entretanto, experiências conduzidas em algumas áreas do oeste paranaense vêm evidenciando 

a possibilidade de reflorestamento com esta essência, e os resultados têm sido animadores. O gênero 

Pinus, com algumas dezenas de espécies, também pertence às Coníferas. Sua introdução no Brasil foi 

bem sucedida, com destaque para o Pinus elliottii, o Pinus taeda, o Pinus oocarpa, algumas variedades 

do Pinus caribaea (hondurensis, bahamensis, caribaea, cubanensis), entre outras. 

Nas Angiospermas, os mais organizados vegetais, distinguem-se as Dicotiledôneas, 

usualmente designadas na literatura internacional como hardwoods, ou seja, madeiras duras. Produzem 

árvores com folhas de diferentes formatos, renovadas periodicamente, e constituem a quase totalidade 

das espécies das florestas tropicais. No Brasil, diversas essências das Dicotiledôneas são consagradas 

no mercado madeireiro, mencionando-se algumas delas: Aroeira do Sertão (Astronium urundeuva), 

Peroba Rosa (Aspidosperma polyneuron), Ipê (Tabebuia serratifolia), Mogno (Swietenia 

macrophylla), Cedro (Cedrella fissilis), Imbuia (Ocotea porosa), Caviúna (Machaerium scleroxylon), 
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Angico (Piptadenia excelsa), Garapa (Apuleia leiocarpa), Pau Marfim (Balfourodendron riedelianum), 

Cerejeira (Torrosea acreana), Cabriúva (Myroxylon balsamum), Amendoim (Pterogyne nitens), 

Jacarandá da Bahia (Dalbergia nigra), Angelim Vermelho (Dinizia excelsa), Canela (Ocotea sp), 

Freijó (Cordia goeldiana), Itaúba (Mezilaurus itauba), Virola (Virola surinamensis), Jequitibá Rosa 

(Cariniana legalis), Copaíba (Copaifera langsdorffii), Pau Brasil (Caesalpinia echinata), Peroba do 

Campo (Paratecoma Peroba), Canafístula (Cassia ferruginea), Cambará (Erisma uncinatum), Sucupira 

(Bowdichia nitida). Os nomes científicos foram retirados do trabalho de MAINIERI [15]. 

Também pertence às Dicotiledôneas o gênero Eucalyptus, com suas centenas de espécies. 

Originárias da Austrália, dezenas delas estão perfeitamente aclimatadas nas regiões sul e sudeste do 

Brasil, com predominância do Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, Eucalyptus citriodora, 

Eucalyptus paniculata, Eucalyptus punctata, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus maculata, Eucalyptus 

dunii, Eucalyptus microcorys, Eucalyptus urophylla e Eucalyptus deglupta. 

 

1.4 - Aspectos químicos da formação da madeira 

Dada a complexidade da madeira, o exame de sua constituição molecular se dá a partir das 

substâncias que a constituem. Sendo seres vivos e participando como um dos fatores fundamentais no 

equilíbrio biológico da natureza, as árvores são consideradas como os vegetais do mais alto nível de 

desenvolvimento. 

Em quase todos os vegetais, inclusive as árvores, a partir de solução aquosa com baixa 

concentração de sais minerais, a chamada seiva bruta, retirada do solo pelas raízes (sistema radicular), 

e de gás carbônico do ar atmosférico, na presença de clorofila contida nas folhas e utilizando calor e 

luz solar, ocorre a síntese de hidrato de carbono, monossacarídeo com elevado potencial de 

polimerização. A equação mencionada por RAWITSCHER [18] descreve o fenômeno: 

6 ( CO2 + 2 H2O → CH2O + H2O + O2 ↑ ) 

Esta é a reação de fotossíntese, cujos catalisadores são os sais minerais, a clorofila, a luz e o 

calor. O oxigênio liberado é proveniente da água retirada do solo. O hidrogênio remanescente se 

combina com o gás carbônico, forma o CH2O e regenera uma molécula de água. Reações de 

polimerização subseqüentes originam os açúcares que, por sua vez, formam as substâncias orgânicas 

constituintes da estrutura anatômica dos vegetais. As mais importantes são a celulose, a hemicelulose 

(ou poliose) e a lignina, segundo referência de OLIVEIRA [17], HELLMEISTER [11], entre outros. 

Em função de caracteres genéticos, algumas espécies produzem extrativos, designação genérica das 
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resinas (muito utilizadas na indústria de tintas e vernizes), das substâncias corantes e das substâncias 

aromáticas, embora em quantidades muito inferiores às das três principais. 

A celulose, segundo FOELKEL [5], é um polissacarídeo linear, de alto peso molecular, não 

solúvel em água, provavelmente o composto químico mais abundante no planeta. Trata-se do 

componente fundamental da estrutura celular da madeira. Apresenta cadeia longa e sem ramificações, 

caracterizando-se por regiões cristalinas em grande parte de seu comprimento, entrecortadas por zonas 

amorfas (consideradas descontinuidades fragilizantes quando se avaliam os fenômenos de ruptura da 

madeira sob as diferentes solicitações mecânicas). Na figura 1.1 a seguir está mostrado o esquema da 

unidade básica de celulose. 

 
Figura 1.1 – Unidade básica de celulose. Fonte: Hellmeister [10] 

No que se refere à hemicelulose, deve ser observado que o termo não designa um único 

composto químico definido, mas sim um conjunto de componentes poliméricos presentes em vegetais 

fibrosos, possuindo cada componente propriedades peculiares, conforme OLIVEIRA [17]. As 

hemiceluloses são polímeros amorfos, constituídos de uma cadeia central à qual se somam cadeias 

laterais. Além de atuarem como uma “matriz” onde estão imersas as cadeias de celulose (nas paredes 

celulares dos elementos anatômicos que constituem a madeira, conforme será discutido mais adiante), 

as hemiceluloses são os componentes mais higroscópicos das paredes celulares, conforme FOEKEL 

[5]. A associação de um grupo de cadeias de celulose “envolvidas” por moléculas de hemicelulose 

pode ser chamada de microfibrila. 

A lignina, segundo EATON e HALE [4], é definida como um polímero tridimensional 

complexo, de elevado peso molecular, amorfo, que trabalha como material incrustante em torno das 

microfibrilas, conferindo rigidez às paredes celulares dos elementos anatômicos, tornando-as 

resistentes a solicitações mecânicas. 

Consideradas constituintes secundários, diversas substâncias podem ser retiradas da madeira 

por intermédio da água, de solventes orgânicos ou por volatilização. Conforme citação anterior, são os 

extrativos, que incluem taninos, óleos, gomas, resinas, corantes, sais de ácidos orgânicos, compostos 
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aromáticos, em geral de elevado peso molecular, depositados preponderantemente no cerne (ver outros 

comentários adiante), conferindo-lhe coloração mais acentuada em relação ao alburno. 

 

1.5 Estrutura microscópica e considerações sobre a fisiologia da árvore 

A madeira compõe a árvore, na qual diferentes órgãos desempenham diferentes funções. Na 

árvore, a água é retirada do solo pelas raízes; as folhas absorvem o gás carbônico do ar; o tronco 

funciona como sustentação; há elementos para sintetizar substâncias utilizadas na climatização da 

árvore; as sementes são responsáveis pela reprodução do vegetal. 

No tronco, entre o lenho e a casca, existe o câmbio, camada microscópica de tecido 

meristemático (termo de origem grega significando divisível). As células do câmbio se reproduzem, 

algumas delas mantêm seu caráter meristemático, outras se transformam em tecido permanente, 

regenerando a casca ou formando a madeira. 

As células produzidas pelo câmbio para formar a madeira seguem dois esquemas distintos de 

especialização, um no caso das Coníferas e outro nas Dicotiledôneas. 

Ao microscópio, distinguem-se duas formações básicas nas Coníferas: os traqueídes e os raios 

medulares. Os primeiros são células alongadas, de até 5 mm de comprimento, e até 60 µm de 

diâmetro, com comunicação pelas extremidades, através de válvulas. Os traqueídes podem constituir 

até 95% da madeira das coníferas. Segundo diversos autores, os traqueídes têm a função de conduzir a 

seiva bruta (no alburno), de depósito de substâncias polimerizadas (no cerne), de conferir resistência 

mecânica ao tronco e, como conseqüência, às peças a serem utilizadas para as diferentes finalidades. 

Os raios são conjuntos de células alongadas e achatadas, dispostos horizontalmente, da casca à 

medula. Podem constituir até 10% da madeira das Coníferas e têm a função principal de conduzir a 

seiva elaborada da periferia do lenho em direção à medula. 

A madeira das Dicotiledôneas apresenta, quando observada ao microscópio, pelo menos três 

elementos básicos: os vasos, as fibras e os raios medulares. Os vasos são células alongadas, com até 1 

mm de comprimento e 300 µm de diâmetro, com seção transversal arredondada e vazada, os poros. Os 

vasos podem constituir até 50% da madeira das Dicotiledôneas, comunicam-se entre si através das 

extremidades celulares, têm a função de transporte ascendente da seiva bruta (no alburno) e de 

depósito de substâncias polimerizadas (no cerne). As fibras são células alongadas, com até 1,5 mm de 

comprimento, seção transversal vazada e arredondada, paredes com espessura sistematicamente 

superior à dos vasos. As fibras são elementos fechados, não possuindo comunicação através das 

extremidades. Podem constituir, dependendo da espécie, até 50% da madeira das Dicotiledôneas, 
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sendo as principais responsáveis por sua resistência mecânica e por sua rigidez. Para os raios 

medulares cabem os mesmos comentários exarados anteriormente. Lúmem celular , ou simplesmente 

lúmem, é a denominação dada ao espaço interno dos elementos anatômicos. 

As dimensões do diâmetro e do comprimento dizem respeito à fase final do elemento. A fibra 

madura, por exemplo, é no máximo cinco vezes mais longa em relação à sua fase inicial de formação. 

Já no caso dos traqueídes, há um acréscimo médio de 20 a 30% no seu comprimento em comparação à 

fase inicial. Segundo MOREY [16], o alongamento significativo das fibras poderia ser explicado 

através do potencial genético da célula em fase de crescimento. 

Durante o desenvolvimento da árvore, podem ocorrer algumas variações nas taxas de 

crescimento das fibras e dos traqueídes, evidenciando que o controle genético não é tão rígido a ponto 

de evitá-las. A variabilidade das dimensões dos elementos do lenho pode ser constatada não somente 

ao nível de gênero e espécie, mas também ao nível de indivíduo. Desta maneira, dentro de um anel 

anual, é perfeitamente possível ser observada uma variação no comprimento dos traqueídes, em 

virtude de sua posição ao longo da altura do tronco. Nas posições próximas à copa, onde acontece a 

inserção dos ramos, os traqueídes têm comprimento menor, aumentando gradativamente nas regiões 

inferiores, conforme relatado por GEMMEL [7]. 

De acordo com MOREY [15], a estrutura anatômica da madeira pode ser compreendida não 

apenas em termos do arranjo de suas células, como também com base na organização e nas 

peculiaridades das substâncias químicas componentes das paredes celulares. Fibras e traqueídes são 

caracterizadas por paredes celulares heterogêneas, em estrutura e em composição química. Parede 

celular primária é o termo aplicado para designar a parede cambial original. A parede celular primária 

é capaz de crescer em área quando, por exemplo, um vaso tem seu diâmetro aumentado. Derivadas 

cambiais adjacentes, neste estágio inicial, são separadas por duas finas paredes primárias unidas por 

uma substância intercelular, a lamela média. Por outro lado, em traqueídes e fibras adultas, a parede 

celular primária constitui a porção mais externa da parede celular e corresponde a uma pequena 

porcentagem de sua espessura, conforme é mostrado na figura 1.2. O crescimento da parede celular se 

completa quando uma espessa parede secundária se deposita no lado interno da parede primária. A 

aglutinação dos componentes celulares é feita pela lignina, substância cujas características já foram 

referidas anteriormente. 
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Figura 1.2 – Parede celular e camadas de espessamento. Fonte: Rocco Lahr [20] 

 

1.6 - Estrutura macroscópica da madeira 

Considera-se estrutura macroscópica da madeira aquela visível a olho nu ou, no máximo, com 

o auxílio de lentes de dez aumentos. Neste nível são possíveis algumas distinções. 

Na região central do tronco se localiza a medula, resultante do crescimento vertical inicial da 

árvore. Tem características específicas, em geral menos favoráveis em relação à madeira propriamente 

dita. A partir da medula, as camadas de crescimento se dispõem em arranjos concêntricos. O 

desenvolvimento da árvore não ocorre de modo uniforme ao longo do ano. Em função das estações, a 

disponibilidade de luz, calor e água experimenta variações consideráveis, fazendo com que os anéis de 

crescimento sejam constituídos por duas porções distintas. Uma delas é mais clara, mais porosa e 

menos resistente: trata-se da madeira crescida em condições favoráveis de luz, calor e água. A outra é 

mais escura, menos porosa e mais resistente: trata-se da madeira crescida em condições de menor 

disponibilidade de luz, calor e água. 

As camadas externas e mais jovens de crescimento constituem o alburno. São responsáveis 

pela condução da seiva bruta desde as raízes até as folhas. Tratam-se de camadas com menor 

resistência à demanda biológica, têm coloração mais clara, aceitando com maior facilidade a aplicação 

de tratamentos preservativos. As camadas internas do tronco – o cerne – são mais antigas, tendem a 

armazenar resinas, taninos e outras substâncias de alto peso molecular, tornando-se mais escuras, com 

maior resistência à demanda biológica. Revestindo o lenho, entendido como a composição de medula, 

cerne e alburno, encontra-se a casca. Sob esta, há uma finíssima película do câmbio vascular (a parte 

“viva” da árvore) que origina os elementos anatômicos integrantes da casca (floema) e do lenho 

(xilema), figura 1.3. 
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Figura 1.3 – Estrutura macroscópica da madeira. Fonte: Rocco Lahr [20] 

Na descrição “macroscópica” da madeira, é interessante a referência às suas três direções 

principais, indispensáveis para se compreender a natureza anisotrópica do material: longitudinal ou 

axial, radial e tangencial, conforme indicado na figura 1.4. 

 
Figura 1.4 – Direções principais na madeira. Fonte: Rocco Lahr [20] 

Neste nível de aumento também se distinguem as células de parênquima, distribuídas de forma 

e concentrações diversas, em geral funcionando como depósitos de amido. Os padrões da distribuição 

das células de parênquima são de extrema utilidade para a descrição da anatomia da madeira e para 

auxiliar na identificação das espécies. 

Em publicações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT [15], da 

Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo [21], da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia [22] e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis [13], são apresentadas fotografias macrográficas de cortes 

transversais de amostras de diferentes espécies de madeira, com os padrões particulares de distribuição 

das células de parênquima. A correta interpretação das referidas fotos é um subsídio fundamental para 
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entender a contribuição imposta pelas células de parênquima na variabilidade das características da 

madeira. 
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CAPÍTULO 2 – Características Físicas da Madeira Relevantes para o 

Projeto de Estruturas 

As características da madeira são fortemente influenciadas por numerosos fatores, podendo ser 

citados entre eles as diferentes condições de temperatura, composição e umidade do solo no local de 

crescimento da árvore, densidade do povoamento e tipo de manejo a ele aplicado, posição da árvore no 

talhão, incidência de chuvas. Tais fatores provocam variações significativas na madeira formada, 

mesmo tratando-se de árvores da mesma espécie. São diferenças na espessura das camadas de 

crescimento e de material crescido nas diversas estações do ano, por exemplo. Outros aspectos seriam 

a geometria dos anéis de crescimento, a idade das diferentes camadas, o nível de lenhificação das 

paredes dos elementos anatômicos, a posição da amostra em relação à altura da árvore ou ao seu 

diâmetro, a maior ou menor incidência de nós e de fibras reversas, conforme registram autores como 

KARLSEN [5], KOLLMANN [7], BODIG e JAYNE [2], MATEUS [9]. Além disto, a umidade, o 

número e as dimensões dos corpos-de-prova ensaiados também introduzem variabilidade nas 

propriedades da madeira, sejam físicas ou mecânicas. 

Em suma, para uma dada espécie, os valores numéricos das propriedades da madeira variam 

com a região de origem da árvore; dentro da região, com as peculiaridades do povoamento; dentro do 

povoamento, com a árvore; dentro desta, com as singularidades da amostra ensaiada. 

Nos itens a seguir são feitos comentários a respeito da umidade, da densidade e da variação 

dimensional da madeira, cujo conhecimento é considerado relevante para a adequada indicação das 

aplicações mais convenientes das espécies. Não é objetivo desta Notas de Aula a discussão das 

propriedades térmicas, elétricas e acústicas, que serão tratadas em publicação específica. 

 

2.1 - Umidade da madeira 

2.1.1 - Generalidades 

A presença da água na madeira pode ser mais facilmente entendida partindo-se de alguns 

aspectos relacionados à fisiologia da árvore. Esta, por intermédio de seu sistema radicular, absorve 

água e sais minerais do solo, compondo a solução denominada seiva bruta que, através do alburno, em 

movimento vertical ascendente, se desloca até as folhas. Das folhas até as raízes circula a seiva 
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elaborada, constituída de água e das substâncias elaboradas a partir da fotossíntese. Daí decorre que a 

madeira das árvores vivas ou recém abatidas apresenta elevada porcentagem de umidade. Nas citadas 

condições, as moléculas de água estão presentes nos lúmens das células que formam os elementos 

anatômicos, bem como no interior das respectivas paredes, promovendo sua saturação. Nestes níveis 

de umidade, diz-se, usualmente, que a madeira está saturada ou “verde”. 

Exposta ao meio ambiente, a madeira de uma árvore abatida perde continuamente umidade, a 

princípio pela evaporação das moléculas de água do interior (lúmem) dos elementos anatômicos, 

denominadas água livre ou água de capilaridade. Concluída esta parte do processo, diz-se que a 

madeira atingiu o ponto de saturação das fibras ou, simplesmente, o ponto de saturação (PS), definido 

como a condição na qual mantêm-se, na madeira, as moléculas de água localizadas no interior das 

paredes celulares, a água de impregnação ou água de adesão, conforme explicações de GALVÃO e 

JANKOWSKI [3], e KOLLMANN e COTÊ (6). 

A evaporação das moléculas de água livre ocorre mais rapidamente até ser atingido o ponto de 

saturação, em geral correspondente ao um teor de umidade entre 20 e 30%. Registra-se que a NBR 

7190/1997 – Projeto de Estruturas de Madeira [1] adota como valor de referência a umidade de 25% 

para o PS. 

A saída da água livre não interfere na estabilidade dimensional nem nos valores numéricos 

correspondentes às propriedades de resistência e de elasticidade. A partir do PS, a evaporação vai 

prosseguindo com menor velocidade até alcançar o nível de umidade de equilíbrio (UE) que é função 

da espécie considerada, da temperatura (T) e da umidade relativa do ar (URA). A NBR 7190/1997 

trabalha com UE = 12%, condição que é atingida com T = 20°C e URA = 65%. Porcentagens de 

umidade inferiores à UE somente são conseguidas em estufas ou câmaras de vácuo. 

A madeira pode, ainda, apresentar água sob a forma de vapor. Esta parcela é quantitativamente 

desprezada, à vista da baixa densidade do vapor, em comparação com a da substância no estado 

líqüido. 

Denomina-se de secagem ao processo de evaporação das moléculas de água livre e água de 

impregnação. Conforme já foi mencionado, a madeira, em árvores recém cortadas, pode conter 

altíssimos teores de umidade, que vão sendo gradativamente reduzidos enquanto é aguardado o 

desdobro. Depois desta fase, a umidade continua a diminuir, com velocidade que sofre a influência da 

espécie, das condições ambientais, das dimensões das peças e do tipo de empilhamento adotado. O 

processamento final somente deve ser efetuado a níveis de umidade inferiores ao PS. 
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A evaporação da água diminui a densidade da madeira e isto acaba por reduzir o custo de seu 

transporte. Além disto, a transformação da madeira bruta em produtos próprios para emprego nas mais 

diversas aplicações requer prévia secagem por diversas razões, das quais são aqui destacadas: 

- redução da movimentação dimensional, permitindo a obtenção de peças cujo desempenho, nas 

condições de uso, será potencialmente mais adequado; 

- possibilidade de melhor desempenho de acabamentos como tintas, vernizes e produtos ignífugos, 

aplicados na superfície das peças; 

- redução da probabilidade de ataque de fungos; 

- aumento da eficácia da impregnação da madeira contra a demanda biológica; 

- aumento dos valores numéricos correspondentes às propriedades de resistência e de elasticidade. 

 

2.1.2 - Determinação da umidade pelo método da secagem em estufa 

O método da secagem em estufa é o recomendado pela NBR 7190/1997 para a determinação 

da umidade da madeira. As amostras a serem empregadas devem ter seção transversal retangular, com 

dimensões nominais de 2 cm x 3 cm, e comprimento (ao longo da direção das fibras) de 5 cm. 

Determinada a massa inicial do corpo-de-prova, em balança de sensibilidade 0,01 g, o mesmo é 

colocado na câmara de secagem (estufa) com temperatura de, no máximo, 103 ± 2ºC. Durante a 

secagem, a indicação normativa é que “a massa do corpo-de-prova deve ser medida a cada seis horas, 

até ocorrer, entre duas medidas consecutivas, variação menor ou igual a 0,5% da última massa medida. 

Esta massa será considerada como a massa seca.” 

Convém ser observado que, para temperaturas da ordem de 100ºC, corpo-de-prova das 

dimensões citadas necessitam de aproximadamente quarenta e oito horas até atingirem a massa seca. 

Para facilitar o processo, sugere-se que o corpo-de-prova seja mantido em estufa por quarenta e oito 

horas e, na continuação, seja avaliado, a cada seis horas, se o processo de secagem foi completado. 

O teor de umidade da madeira (U), em porcentagem, corresponde à razão entre a massa da 

água nela contida e a massa da madeira seca. O teor de umidade é obtido utilizando-se a expressão 2.1: 

100
m

mm
U(%)

s

si ⋅
−

=
 

(2.1) 

onde: 
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im  =  massa inicial da amostra (g); 

sm  =  massa da madeira seca (g). 

A partir da expressão 2.1 é possível, além de determinar a umidade de uma amostra, se 

proceder a uma série de estimativas indispensáveis à adequada condução do processo de secagem de 

um lote de madeira, conforme tratado nos exemplos de aplicação apresentados no item 2.1.5. 

 

2.1.3 - Estimativa da umidade da madeira através de medidores elétricos 

Em diversas situações práticas, em especial na indústria de produtos derivados da madeira e 

nas providências para o recebimento, em obras, de lotes de peças estruturais, são necessárias 

estimativas expeditas da porcentagem de umidade da madeira. 

Tais estimativas podem ser conseguidas através dos chamados medidores elétricos de 

umidade, equipamentos que fornecem as respostas a partir da resistência da madeira à passagem de 

corrente elétrica, propriedade também influenciada pela umidade. 

O mencionados equipamentos são usualmente calibrados para duas faixas. Uma delas 

corresponde ao intervalo entre 5 e 25% de umidade (inferiores ao PS) onde a resistência elétrica é 

significativamente afetada pela umidade. A outra faixa se refere a valores superiores a 25% de 

umidade, onde a resistência elétrica é bem menos influenciada pela umidade, aspecto que conduz a 

uma considerável redução da precisão das estimativas fornecidas pelos equipamentos. 

 

2.1.4 - Indicações da NBR 7190/1997 em relação à umidade da madeira 

A NBR 7190/1997 estabelece, em seu item 6.1.5, que no projeto de estruturas de madeira o 

dimensionamento das respectivas barras deve ser efetuado admitindo-se uma das classes de umidade 

especificadas em sua tabela 7, a seguir transcrita. 

Tabela 2.1 - Classes de umidade. Fonte: NBR 7190/1997 [1]. 

Classe de 
umidade 

Umidade relativa do ambiente 
Uamb 

Umidade de equilíbrio da madeira 
Ueq 

1 ≤ 65% 12% 

2 65% ≤ Uamb ≤ 75% 15% 

3 75% ≤ Uamb ≤ 85% 18% 

4 Uamb > 85% por longos períodos 25% 
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2.1.5 - Exemplos de aplicação 

Exemplo 1 - Deseja-se determinar a porcentagem de umidade de uma peça de Jatobá 

(Hymenaea stilbocarpa), a ser empregada na confecção de um piso. Dela se retira uma amostra, de 

acordo com as recomendações da NBR 7190/1997. A massa inicial da amostra é 42,88 g. A massa 

seca é 28,76 g. Qual é o valor da umidade procurada (U) ? 

Trata-se de uma situação onde a aplicação da expressão 2.1 é imediata 

100
m

mm
U(%)

s

si ⋅
−

=
 

100
76,28

76,2888,42U ⋅
−

=
 

%1,49U =  

 

Exemplo 2 - Uma peça de madeira para emprego estrutural tem massa de 6148 gramas a U% 

de umidade e deve ser submetida à secagem até atingir 12%, condição na qual será utilizada. Sabendo-

se que uma amostra retirada da referida peça, nas dimensões indicadas pela NBR 7190/1997, pesou 

34,52 g (a U% de umidade) e 25,04 g (massa seca), pede-se estimar o peso da peça em questão quando 

for atingida a umidade de 12%. 

De início, é necessário admitir que a amostra apresenta a mesma porcentagem de umidade da 

peça (U%). 

Assim: 

100
m

mm
U(%)

s

si ⋅
−

=
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100
01,25

01,2552,34U ⋅
−

=
 

%0,38U =  

A massa seca da peça estrutura é determinada por: 

100
m

mm
U(%)

s

si ⋅
−

=
 

100U
m100m i

s +
⋅

=
 

1000,38
6148100ms +
⋅

=
= 4455 g 

Pode-se, então, estimar a massa da peça estrutural a 12% de umidade (m12): 

100
)100U(m

m s
12

+
=

 

g4990
100

)10012(4455m12 ≅
+⋅

=
 

Deste modo, é possível admitir que a peça estrutural, ao atingir 4990 gramas, estará com 

umidade de 12%. 

 

2.2 - Densidade da madeira 

 A densidade é uma das propriedades físicas fundamentais na definição das melhores 

aplicações da madeira de diferentes espécies. O conceito físico indispensável à compreensão do 

assunto é o da quantidade de massa contida um uma unidade de volume. Considerando a natureza 

típica da madeira, decorrente de sua estrutura anatômica, é complicada a aplicação dos conceitos de 

densidade absoluta e de densidade relativa. Seu caráter higroscópico combinado com usa porosidade, 

suas singularidades fisiológicas associadas à sua permeabilidade, requerem uma abordagem particular 

da densidade à madeira. 
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2.2.1 - Algumas definições 

Densidade real: trata-se da relação entre a massa da madeira contida na amostra considerada 

e o volume efetivamente ocupado por ela, descontados os vazios internos ocupados pela água e pelo 

ar. A determinação da densidade real não integra a rotina experimental para a caracterização da 

madeira, mas se constitui num procedimento esclarecedor de sua natureza e do seu comportamento. 

Mesmo sem discutir os procedimentos experimentais adotados pelo autor, menciona-se que 

HELLMEISTER [4] estudou doze espécies de madeira e obteve o resultado de 1,53 ± 0,3 g/cm³ para 

os respectivos valores da densidade real. 

Densidade básica (ρ ): convencionalmente é definida pela razão entre a massa seca da 

amostra considerada e o respectivo volume nas condições de total saturação, ou seja, tendo todos os 

seus vazios internos preenchidos por água. 

bas

sat

s
bas V

m
=ρ

              (g/cm³) 
(2.2) 

O volume saturado (porcentagem de umidade acima do ponto de saturação) é determinado 

pelas dimensões finais do corpo-de-prova submerso em água, até que atinja massa constante ou, no 

máximo, com variação de 0,5% em relação à medida anterior. A massa seca é determinada conforme 

descrito no item 2.1.2. 

Densidade aparente ( ): convencionalmente é definida pela razão entre a massa e o 

volume de corpos-de-prova para um dado teor de umidade (U%). No caso particular da 

NBR7190/1997, a densidade aparente se refere a amostras com umidade de 12%. Deste modo, tem-se: 

apρ

12

12
ap V

m
=ρ

              (g/cm³) 
(2.3) 

 

2.2.2 - Influência da umidade na densidade aparente da madeira 

A porcentagem de umidade tem grande influência na densidade aparente da madeira. Um dos 

mais conhecidos procedimentos para quantificar esta variação foi proposto em 1934 por Kollmann, 

conforme relatam KOLLMANN e COTÊ [6]. Em sua pesquisa, Kollmann trabalhou com espécies de 

clima temperado e de clima frio, caracterizadas por pequena taxa de crescimento anual. O diagrama 

final do referido estudo é apresentado na figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Diagrama de Kollmann. Fonte: Logsdon [8]. 

Recentemente, LOGSDON [8], empregando espécies crescidas no Brasil, propôs a seguinte 

expressão para representar a influência da umidade na densidade aparente: 





 +

⋅δ+ρ+ρ=ρ
100

)U12()1( VUU12
 

(2.4) 

sendo: 

U
V

V
∆

=δ
       e       

100
V

VV
V

s

sU ⋅
−

=∆
 

onde: 

=ρ12  densidade aparente à umidade de 12%, g/cm³; 

=ρU  densidade aparente à umidade de U%, g/cm³; 

U = umidade da madeira no instante do ensaio, %; 

=δV  coeficiente de retratibilidade volumétrico (ver item 2.3.2); 
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∆V =  retração volumétrica, para umidade variando entre U e 0% (ver item 2.3.2); 

=UV  volume do corpo-de-prova com umidade de U%, cm³; 

=sV  volume do corpo-de-prova com umidade de 0%, cm³. 

O diagrama elaborado por Kollmann e a expressão sugerida por Logsdon podem ser usadas 

para corrigir o valor da densidade aparente de um corpo-de-prova para a umidade de 12%. Esta 

necessidade se evidencia pois é praticamente impossível condicionar uma amostra a exatos 12% de 

umidade, para obter sua densidade e as demais propriedades requeridas para o desenvolvimento de 

projetos estruturais. Deve ser lembrado que a NBR 7190/1997 não faz qualquer indicação a respeito 

dos procedimentos a adotar para corrigir a densidade aparente para a umidade de referência de 12%, 

adotada pelo mencionado documento normativo. 

 

2.2.3 - Exemplos de aplicação 

a) Utilizando o diagrama de Kollmann, estimar a densidade aparente, a 12% de umidade, de 

uma amostra de madeira para a qual ρ = 0,80 g/cm³ a 19% de umidade. ap

Pelo referido diagrama, obtém-se 12ρ = 0,78 g/cm³. 

 

b) Utilizando a expressão proposta por Logsdon, estimar a densidade aparente a 12% de 

umidade, de uma amostra de madeira para a qual apρ = 0,80 g/cm³ a 19% de umidade. Dado: Vδ  = 

0,48, informação retirada do Boletim 31 do IPT [10]. 

Pela expressão 2.4 tem-se: 





 +

⋅δ+ρ+ρ=ρ
100

)U12()1( VUU12
 





 −

⋅−+=ρ
100

)1912()48,01(80,080,012
 

=ρ12  0,77 g/cm³ 
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2.3 - Variação dimensional da madeira 

Na madeira, a variação dimensional é caracterizada pelas propriedades de retração e de 

inchamento. Em razão da ortotropia, estes fenômenos são referidos às três direções principais: axial 

(ou longitudinal), radial e tangencial. 

A estabilidade dimensional está diretamente relacionada à presença da água no interior da 

madeira. É fundamental lembrar que o aumento ou a diminuição do número de moléculas de água 

livre não influi na retração e no inchamento, fenômenos que se manifestam em níveis de umidade 

inferiores ao ponto de saturação. Nestas condições, a diminuição ou o aumento da quantidade de água 

de impregnação provocam aproximação ou afastamento das cadeias de celulose e das microfibrilas, 

ocasionando as correspondentes variações dimensionais de retração ou inchamento. 

As múltiplas implicações práticas daí decorrentes enfatizam a relevância do seu estudo. Às 

vezes, espécies com grande disponibilidade numa determinada região não podem ser indicadas para as 

aplicações nas quais a estabilidade dimensional seja um dos requisitos prioritários. Entretanto, o 

conhecimento das características de movimentação dimensional da madeira acabam por viabilizar o 

aproveitamento de espécies menos estáveis na produção, por exemplo, de celulose e papel, chapas de 

fibras, chapas de aglomerado, de compensado e outras. 

 

2.3.1 - Ortotropia e causas das diferentes variações dimensionais 

Consideradas as condições de formação da madeira e as peculiaridades de sua estrutura 

anatômica, constata-se que as variações dimensionais devidas à retração e ao inchamento acontecem 

em diferentes proporções, nas direções principais de ortotropia, sendo praticamente desprezíveis na 

direção longitudinal, mais acentuadas na direção radial e máximas na direção tangencial. A retração e 

o inchamento volumétrico são calculados a partir dos valores correspondentes às direções principais. 

Na tabela 2.2, estão apresentados os valores numéricos das retrações dimensionais, de acordo 

com a direção considerada, e da retração volumétrica. São significativas as variações observadas para 

a retração total, definida como a que ocorre no intervalo de umidade compreendido entre o ponto de 

saturação e 0%. 

Direção Retração Total (%) 

Longitudinal (L) 0,1 a 0,9 

Radial (R) 2,4 a 11,0 

Tangencial (T) 3,5 a 15,0 
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Volumétrica (V) 6,0 a 27,0 
Figura 2.2 – Porcentagens de retração. Fonte: Galvão e Jankowski [3] 

Para a totalidade das essências já estudadas, a relação entre as retrações totais nas direções 

tangencial e radial é superior a 1. Valores médios situam-se no intervalo entre 1,5 e 2,5. A razão mais 

forte para explicar este fato é a presença dos raios medulares, embora outros aspectos ligados à 

anatomia possam ser evocados, segundo STAMM [14]. As células que compõem os raios medulares 

se orientam, horizontalmente, da casca para a medula. Nesta direção, sua retração é baixíssima, pois é 

aceita a hipótese de que as células dos raios apresentam as microfibrilas dispostas de modo análogo às 

células componentes das fibras e vasos, no caso das Dicotiledôneas, e dos traqueídes, no caso das 

Coníferas. Em última análise, os raios impõem restrição à movimentação dimensional na direção 

radial. Como na direção tangencial não há predominância de qualquer elemento anatômico, a 

movimentação dimensional correspondente é mais elevada. A diferença entre as porcentagens de 

retração radial e tangencial é um dos fatores responsáveis pelo aparecimento de trincas, rachaduras, 

empenamentos, encanoamentos, torcimentos e outros defeitos no transcurso dos processos de 

secagem. 

As espécies com baixa relação T/R e baixos valores absolutos de T e R são as de melhor 

desempenho relativamente à estabilidade dimensional. Na tabela 2.3, a seguir, pode ser observado que 

isto acontece, por exemplo, com o Cedro, o Mogno, a Tatajuba e a Sucupira. No caso do Ipê e do 

Eucalipto Citriodora, embora ambos tenham T/R = 1,5, o primeiro é mais estável. Das espécies 

mencionadas, Cambará, Eucalipto Tereticornis e Goiabão são as mais instáveis. 

As informações contidas na tabela 2.3 foram retiradas de publicações de Galvão e Jankowski 

[3], Souza [13], Melo, Carvalho e Martins [11], Robles e Rocco Lahr [12]. 

Tabela 2.3 – Variação dimensional de algumas espécies brasileiras. 

Espécie R (%) T(%) Relação T/R 

Angelim Pedra  4,3 7,0 1,6 

Cambará 3,6 8,7 2,4 

Castanheira 4,7 9,4 2,0 

Cedro 4,0 5,3 1,3 

Cupiúba 4,3 7,1 1,7 

Eucalipto Citriodora 6,5 9,6 1,5 

Eucalipto Tereticornis 7,3 16,7 2,3 

Freijó 6,3 11,7 1,9 

Goiabão 8,9 18,8 2,1 

Ipê 5,1 7,8 1,5 
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Jatobá 3,6 6,9 1,9 

Louro Preto 4,2 8,0 1,9 

Mandioqueira 4,7 9.3 2,0 

Mogno 3,0 4,1 1,4 

Sucupira 5,9 7,3 1,2 

Tatajuba 4,1 5,9 1,4 
 

2.3.2 - Determinação das porcentagens de retração e de inchamento 

A variação dimensional nas direções principais da madeira é calculada em relação às 

dimensões iniciais. Para o cálculo das porcentagens de retração, as dimensões iniciais se referem à 

amostra com umidade igual ou superior ao PS. No caso do inchamento, as porcentagens são calculadas 

a partir das dimensões das amostras secas. 

A NBR 7190/1997 indica as expressões 2.5 para a determinação das porcentagens de retração 

total ou deformações específicas de retração ( j,rε ), com j = 1 para a direção longitudinal; j = 2 para a 

direção radial e j = 3 para a direção tangencial. 

100
L

LL

asec,i

asec,isat,i
j,r ⋅









 −
=ε

 
(2.5) 

onde: 

=sat,iL dimensão linear, para umidade igual ou superior ao PS; 

=asec,iL dimensão linear, para umidade = 0%. 

As expressões 2.6 são indicadas pela NBR 7190/1997 para a determinação das porcentagens 

de inchamento total ou deformações específicas de inchamento ( j,iε ), tendo j os mesmos significados 

anteriores. 

100
L

LL asec,isat,i
j,i ⋅







 −
=ε

 
(2.6) 

Pode-se, também, determinar a variação volumétrica ∆V em função das dimensões do corpo-

de-prova com umidade igual ou superior ao PS ( ) e com umidade de 0% ( ), utilizando a 

expressão 2.7: 

satV asecV
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100
V

VV
V

asec

asecsat ⋅
−

=∆
 

(2.7) 

onde: 

sat,3sat,2sat,1sat LLLV ⋅⋅=  

asec,3asec,2asec,1asec LLLV ⋅⋅=  

Os corpos-de-prova para o estudo da estabilidade dimensional devem ter, de acordo com a 

NBR 7190/1997, seção transversal nominal de 2 cm (na direção tangencial) x 3 cm (na direção radial). 

O comprimento é de 5 cm (medidos ao longo da direção das fibras). As dimensões  se constituem 

na média de pelo menos três medidas em cada lado do corpo-de-prova. Devem ser desconsideradas as 

amostras que apresentarem defeitos decorrentes do processo de secagem. 

iL

Também tem interesse prático o chamado coeficiente de retratibilidade ( ), principalmente 

nos procedimentos de correção da densidade aparente da madeira para a umidade de referência de 

12%, conforme fixa o documento normativo brasileiro. Define-se 

vδ

vδ  como a razão entre a retração 

volumétrica e a umidade correspondente ao PS da espécie. Trata-se, então, de um parâmetro que 

exprime a porcentagem de retração que se verifica para um por cento de umidade, nos teores abaixo do 

PS. 
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CAPÍTULO 3 – Hipóteses Básicas de Segurança no Âmbito da 

NBR7190/1997 

Neste capítulo, a partir de algumas considerações a respeito do método das tensões 

admissíveis e do método dos estados limites, são apresentadas algumas definições básicas, 

imprescindíveis para a compreensão do texto revisto da NBR 7190/1997 – Projeto de Estruturas de 

Madeira [2]. Como decorrência, deve ser registrada a significativa modificação da abordagem 

normativa sobre a conceituação de segurança, conduzindo a norma brasileira atual a níveis de 

abrangência similares aos adotados nos documentos internacionais já disponíveis na área de estruturas 

de madeira, bem como nas normas brasileiras para o projeto de estruturas de concreto armado e de 

estruturas metálicas. 

 

3.1 - Generalidades – Método das Tensões Admissíveis 

A evolução dos critérios de segurança estrutural ocorreu de modo marcante no decorrer do 

século XX. A princípio, deve ser feita referência ao Método das Tensões Admissíveis. Trata-se da 

versão do método comparativo de projeto (que predominou por largo tempo no cenário da construção 

civil internacional) no que se relaciona ao cálculo de estruturas. Nestas condições, os novos projetos 

que iam sendo elaborados procuravam imitar modelos anteriormente existentes, cujas particularidades 

eram mantidas ou gradativamente transformadas. Aos poucos, a experiência acumulada possibilitou 

que as características de segurança das construções fossem estabelecidas em função dos diversificados 

tipos de estruturas. Deste modo, passou-se a adotar os valores das tensões máximas a respeitar (as 

tensões admissíveis) em cada situação específica. Registra-se que considerações muito interessantes 

sobre o tema estão contidas no artigo “O estabelecimento de valores de cálculo para o 

dimensionamento das estruturas de madeira pelo método dos estados limites”, de autoria do Prof. Dr. 

Péricles Brasiliense Fusco [3]. No presente capítulo destas Notas de Aula há referências diretas ao 

mencionado trabalho, como as que se seguem. 

Para compreender a evolução dos critérios de segurança nos projetos estruturais, cabe lembrar 

como foram estabelecidas as tensões admissíveis adotadas pelos primeiros documentos normativos. 

Com a Segunda Revolução Industrial, ganhou grande impulso o fenômeno da urbanização, de modo 

ainda mais significativo nos primeiros países onde o processo de industrialização se implantou. Nos 
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diversos segmentos da Engenharia Civil sentiu-se claramente a necessidade da padronização e do 

controle da qualidade dos materiais e serviços. Nesta época já se consolidara a conceituação da 

Resistência dos Materiais bem como se estabeleciam as bases da Teoria do Concreto Armado, 

aspectos que começaram a viabilizar a elaboração de projetos estruturais. 

Criados os primeiros Comitês Normalizadores nos países industrializados, seus membros 

começaram a se preocupar com os procedimentos para sistematizar as características de segurança das 

edificações. Para tal, sentiu-se a necessidade de normalizar tanto as intensidades das ações que viriam 

a ser consideradas nos projetos quanto as resistências dos materiais a serem empregados nas 

respectivas construções. Entretanto, diferentemente do que se pode imaginar nos dias de hoje, as 

tensões admissíveis não foram estabelecidas a partir dos valores numéricos referentes às propriedades 

dos materiais determinadas em ensaios de laboratório, com a conseqüente adoção dos chamados 

coeficientes de segurança preestabelecidos. O que de fato ocorreu foi o estabelecimento, pelos 

Comitês Normalizadores, das intensidades das ações a serem consideradas nos projetos estruturais. 

Isto foi feito de modo subjetivo, arbitrando-se valores máximos das cargas que eram admitidas como 

de atuação possível nos diferentes tipos de construção. A partir daí, as tensões admissíveis para os 

diferentes materiais, nos diferentes elementos estruturais, foram estabelecidas por um processo de 

verificação das máximas tensões atuantes nos elementos de estruturas já existentes, estimadas ‘a 

posteriori’ utilizando-se o cálculo no regime elástico. Desta maneira, de forma consensual, foram 

estabelecidas as tensões admissíveis sem a realização de ensaios para a determinação da resistência, 

mas sim com base na prática construtiva, tomando-se como paradigma as estruturas cujo desempenho 

era reconhecido como satisfatório. 

Com a instalação de laboratórios de ensaios, foi possível determinar as resistências dos 

materiais. Conhecendo, agora, estas resistências (f) e dispondo-se dos valores das chamadas tensões 

admissíveis (σ ), surgiu o conceito de coeficiente de segurança global (adm globalγ ), definido pela 

relação: 

adm
global

f
σ

=γ
 

No Método das Tensões Admissíveis as ações são consideradas deterministicamente, com os 

máximos valores admitidos para sua atuação durante o período de vida útil da edificação. O valor da 

relação entre a ‘tensão média de ruptura’ (resistência) do material submetido a ensaios padronizados e 

a tensão adotada como admissível conduz a uma estimativa inicial da segurança global  da estrutura. 
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3.2 - Generalidades – Método dos Estados Limites 

A partir de 1960, generaliza-se o processo de probabilização das variáveis estruturais e, no 

início dos anos 70, consolida-se o Método dos Estados Limites, claramente de fundamentação 

probabilística. A resistência dos materiais foi a variável mais importante a ser probabilizada, passando 

a ser referida ao quantil de 5% da respectiva distribuição estatística dos valores experimentais, fazendo 

emergir o conceito atualmente designado de resistência característica inferior. 

Conforme aponta Fusco [4], o método probabilístico dos estados limites pode ser concebido 

em três níveis de precisão. No nível mais elevado, o cognominado nível III, a segurança de uma 

estrutura é medida pela probabilidade de que durante sua vida útil ocorra um estado limite último 

qualquer (ver as definições no item 2.3), conforme as prescrições da NBR 8681/1984 [1], descrito pela 

função: 

0)C,k,a,f,F( =θ  

onde F representa os valores das ações atuantes; f os valores das propriedades de resistência 

dos materiais; a os valores dos parâmetros relacionados à geometria da estrutura ou dos elementos 

estruturais; k os valores dos coeficientes que cobrem as incertezas do método de análise estrutural 

adotado e C os valores das constantes empregadas, incluindo as restrições estabelecidas em projeto. 

Entretanto, a dificuldade para se alcançar a adequada probabilização da função θ ainda tem 

inviabilizado a aplicação, na prática, desta que é a única formulação rigorosa do problema da medida 

probabilística da segurança, pois envolve uma única probabilidade nos juízos de segurança dela 

decorrentes. 

Quando é possível separar as variáveis relacionadas à solicitação S das variáveis relacionadas 

à resistência R, nos diferentes estados limites a considerar nos projetos estruturais, a segurança pode 

ser medida pela probabilidade de ruína P correspondente, dada pela probabilidade de ser verdadeira a 

condição: 

1
)C;Y,...,Y,Y(S
)C;X,...,X,X(R

Sm21

Rn21 ≤
 

onde os  representam as variáveis básicas e as constantes relacionadas à resistência; os 

 representam as variáveis básicas e C  as constantes de solicitação. Nestas condições a estrutura 

estará sendo considerada segura se P for menor que uma determinada probabilidade adotada 

convencionalmente como aceitável. 

iX RC

jY S
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São evidentes as profundas dificuldades inerentes à completa aplicação desta formulação de 

segurança. Em conseqüência deste fato, surgiu a chamada teoria de segurança ao nível II de precisão. 

Nesta teoria é admitido que a estrutura seja segura quando for satisfeita a seguinte condição: 

)C;Y,...Y,Y(S)C;X,...,X,X(R Sm21sup,extrRn21inf,extr >  

onde  representa o valor extremo inferior da função R de resistência, associado a uma 

determinada probabilidade P ( );  representa o valor extremo superior da função S de 

solicitação, associado à probabilidade P (S ). Neste caso, perde-se o desejável entendimento do 

juízo probabilístico envolvido, pois a idéia de segurança passa a ser relacionada à condição de que o 

valor da resistência correspondente a uma certa probabilidade P ( ) seja superior ao valor da 

solicitação correspondente a uma outra probabilidade P ( ), nada se sabendo, portanto, sobre a 

efetiva probabilidade da condição de segurança estabelecida por . 

inf,extrR

inf,extrR sup,extrS

sup,extr

inf,extrR

1S/ >

sup,extrS

R

Por último, para se generalizar a aplicação do método probabilístico de segurança estrutural, 

dispõe-se da formulação da teoria de segurança ao nível I, na qual a probabilização é feita 

individualmente para cada uma das variáveis básicas  de solicitação e  de resistência. Com a 

adoção de valores extremos  e , correspondentes às probabilidades  e 

, pode-se exprimir a condição de segurança para cada estado limite, conforme segue: 

jY
iX

extrinf,X extrsup,Y ]X[P extr,ii

]Y[P extr,jj

]C;X,...,X,X[R]C;YY,Y[S Rextr,iextr,2extr,1Sextr,m,...,extr,2extr,1 ≤  

As m+n probabilidades presentes no mencionado juízo probabilístico conferem às condições 

de segurança um caráter meramente convencional. Assim sendo, o emprego de tais condições é viável 

apenas se o método for adequadamente calibrado em função da prática profissional admitida como 

satisfatória. 

 

3.3 - Algumas definições 

Para permitir a compreensão dos conceitos utilizados no âmbito do Método dos Estados 

Limites para a elaboração de projetos estruturais, neste item são registradas algumas definições 

básicas. 
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Estados limites de uma estrutura: são estados ou circunstâncias a partir dos quais a estrutura 

apresenta desempenho incompatível com as finalidades para as quais foi projetada e construída. Em 

projetos estruturais os estados limites a considerar dependem dos materiais empregados, devendo ser 

especificados pelas normas correspondentes. Na elaboração dos projetos são feitas as verificações 

relativas a estados limites últimos e estados limites de utilização. 

Estados limites últimos: são os estados ou circunstâncias que pela sua ocorrência determinam 

a paralisação total ou parcial do uso da construção. Nos projetos estruturais devem ser considerados os 

estados limites últimos caracterizados por: 

- perda de equilíbrio, parcial ou global, da estrutura, admitida como um corpo rígido; 

- ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais; 

- transformação da estrutura, no todo ou em parte, em um sistema hipostático; 

- instabilidade por deformação; 

- instabilidade dinâmica (ressonância). 

Estados limites de utilização: são estados ou circunstâncias que pela sua ocorrência, 

repetição ou duração, provocam efeitos estruturais que extrapolam as condições estabelecidas para o 

uso normal da construção, ou que são indícios de comprometimento da sua durabilidade. No período 

de vida útil das estruturas, são considerados os estados limites de utilização caracterizados por: 

- danos ligeiros ou localizados que comprometam o aspecto estético da construção; 

- danos ligeiros ou localizados que comprometam a durabilidade da estrutura; 

- deformações excessivas que afetem a utilização normal da construção ou sua estética, 

prejudiquem o funcionamento de equipamentos, danifiquem instalações ou materiais de acabamento 

ou partes não estruturais da construção; 

- vibrações de amplitude excessiva que causem desconforto ao usuário ou danos à construção 

ou a seu conteúdo. 
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CAPÍTULO 4 – Ações em Estruturas 

Neste capítulo, que abre as discussões voltadas à elaboração de projetos estruturais, será 

apresentada a definição de ação relacionada aos fundamentos do método dos estados limites e à 

maneira como tal método trata o assunto das ações em estruturas, conforme as recomendações dos 

documentos normativos brasileiros [3] e [7]. A seguir são registradas as ações que a NBR 7190/1997 

estabelece para a elaboração do projeto de estruturas de madeira, as combinações recomendadas na 

avaliação dos estados limites últimos e de utilização, bem como os respectivos valores de cálculo das 

ações. Ao final são discutidos alguns exemplos de aplicação. 

 

4.1 - Algumas definições 

Para facilitar a compreensão da terminologia atualmente utilizada na elaboração de projetos 

estruturais, é necessário registrar a definição de ações. 

Ações: são definidas como causas que provocam a ocorrência de esforços ou deformações nas 

estruturas. Do ponto de vista prático, as forças e as deformações impostas pelas ações são 

consideradas como se fossem as próprias ações. As forças são chamadas de ações diretas e as 

deformações impostas são designadas por ações indiretas. 

 

4.2 - Classificação das ações 

Ações permanentes: são as que ocorrem com magnitude constante ou de pequena variação ao 

redor da média, durante praticamente toda a vida útil da construção. Consideram-se ações 

permanentes diretas os pesos próprios dos elementos da estrutura e de todos os elementos 

construtivos permanentes, os pesos dos equipamentos fixos e os empuxos devidos ao peso próprio de 

terras não removíveis e, em situações específicas, os empuxos hidrostáticos. Ações permanentes 

indiretas são a protensão, os recalques de apoio e a retração dos materiais com que as estruturas são 

construídas. 

Ações variáveis: são as que ocorrem com magnitude significativamente variável ao redor da 

média, durante a vida útil da construção. São consideradas ações variáveis as cargas acidentais, que 
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atuam nas construções em função de seu uso. Alguns exemplos: força de frenagem, de impacto, força 

centrífuga, efeitos do vento, da variação de temperatura, do atrito nos aparelhos de apoio, pressões 

hidrostáticas e pressões hidrodinâmicas. Recebem designação de ações variáveis normais aquelas 

cuja probabilidade de ocorrência seja suficientemente elevada, de modo a tornar-se obrigatória sua 

consideração no projeto de um determinado tipo de estrutura. Exemplo: ação do vento em estruturas 

de cobertura. Ações decorrentes de sismos ou cargas de natureza ou intensidade não usuais são 

chamadas de ações variáveis especiais. 

Ações excepcionais: têm baixíssima probabilidade de ocorrência e duração muito curta; são 

as decorrentes de causas como explosões, choques de veículos ou embarcações, enchentes, entre 

outras. Neste caso, os danos causados ao conjunto estrutural ou a um elemento isolado não devem ser 

desproporcionais às causas que os provocaram. 

 

4.3 - Valores representativos das ações 

As ações são quantificadas numericamente por seus valores representativos, que podem ser os 

valores característicos, os valores característicos nominais, os valores reduzidos de combinação, os 

valores convencionais excepcionais, os valores reduzidos de utilização e os valores raros de utilização. 

 

4.3.1 - Valores representativos na avaliação dos estados limites últimos 

Valores característicos: são denotados por Fk e definidos em função da variabilidade de suas 

intensidades. De acordo com a NBR 8681/1984, para quantificar as ações variáveis admite-se um 

período convencional de referência, em geral de cinqüenta anos, ajustando o valor característico da 

ação em função desse período. Os Fk, estabelecidos consensualmente, são valores com 25 a 35% de 

probabilidade de serem ultrapassados no período de referência considerado. 

Os valores característicos das ações permanentes correspondem à variabilidade constatada 

num conjunto de estruturas semelhantes. Quando as ações permanentes produzem efeitos 

desfavoráveis na estrutura, o valor característico se refere ao quantil de 95% da respectiva distribuição 

de probabilidade (valor característico superior). Para as ações permanentes que produzem efeitos 

desfavoráveis, o valor característico corresponde ao quantil de 5% de suas distribuições (valor 

característico inferior). As ações variáveis que produzem efeitos favoráveis não devem ser 

consideradas atuando sobre a estrutura. 
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Valores característicos nominais: no caso de ações cuja variabilidade não é expressa 

convenientemente por distribuições de probabilidade, Fk são substituídos por valores nominais 

escolhidos consensualmente. Para as ações com pouca diferença entre os valores característicos 

inferior e superior, adotam-se para Fk os valores médios das respectivas distribuições. 

Valores reduzidos de combinação: são denotados por k0Fψ  e empregados nas condições de 

segurança relativas a estados limites últimos quando existem ações variáveis de diferentes naturezas. 

Os  levam em conta que é muito baixa a probabilidade de ocorrência simultânea dos valores 

característicos de duas ou mais ações variáveis de naturezas diversas. Simplificando a abordagem, 

admite-se um único ψ  para cada ação considerada no projeto, conforme registrado nas tabelas 4.1, 

4.2 e 4.3. 

k0Fψ

0

Valores convencionais excepcionais: são valores arbitrados para as ações excepcionais, em 

comum acordo entre o proprietário da construção, os engenheiros por elas responsáveis e as 

autoridades governamentais que nela tenham interesse. 

 

4.3.2 - Valores representativos na avaliação dos estados limites de utilização 

Valores reduzidos de utilização: são empregados na verificação da segurança em relação a 

estados limites de utilização no caso de ações que se repetem muitas vezes ( ) ou no caso de 

ações de longa duração (

k1Fψ

k2 Fψ ). Valores de 1ψ  e 2ψ  estão registrados nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. 

Valores raros de utilização: quantificam as ações que podem levar a estados limites de 

utilização, mesmo que atuem sobre a estrutura num intervalo de tempo de duração muito curta. 

 

4.3.3 - Fatores de combinação e de utilização ( iψ ) 

Os valores estabelecidos pela NBR 7190/1997 para os fatores de combinação e de utilização 

( ) estão apresentados nas tabelas a seguir. iψ

Tabela 4.1 -  para ações em estruturas correntes. Fonte NBR 7190/1997 [7]. iψ

Ações em estruturas correntes 
0ψ  1ψ  2ψ  

Variações uniformes de temperatura em relação à média anual 0,6 0,5 0,3 

Pressão dinâmica do vento 0,5 0,2 0 
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Tabela 4.2 -  para cargas acidentais em edifícios. Fonte NBR 7190/1997 [7]. iψ

Cargas acidentais em edifícios 
0ψ  1ψ  2ψ  

Locais em que não haja predominância pesos de equipamentos fixos 
ou de elevadas concentrações de pessoas 

0,4 0,3 0,2 

Locais onde há predominância de pesos de equipamentos fixos ou de 
elevadas concentrações de pessoas 

0,7 0,6 0,4 

Bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens 0,8 0,7 0,6 
 

Tabela 4.3 -  para cargas móveis e seus efeitos dinâmicos. Fonte NBR 7190/1997 [7]. iψ

Cargas móveis e seus efeitos dinâmicos 
0ψ  1ψ  2ψ  

Passarelas para pedestres 0,4 0,3 0,2 

Pontes rodoviárias 0,6 0,4 0,2 

Pontes ferroviárias (ferrovias não especializadas) 0,8 0,6 0,4 
 

4.4 - Combinações de ações - Carregamentos 

Um carregamento é especificado pelo conjunto das ações com probabilidade não desprezível 

de ocorrência simultânea. Em cada tipo de carregamento as ações devem ser combinadas de modo a 

serem obtidos os efeitos mais desfavoráveis para cada elemento constituinte da estrutura. Neste 

procedimento, as ações incluídas em cada carregamento são combinadas considerando-se seus valores 

representativos, multiplicados pelos respectivos coeficientes de ponderação das ações (ver mais 

detalhes sobre este assunto no item 4.6). 

Um carregamento engloba, na grande maioria dos casos, pelo menos ações permanentes e 

ações variáveis. As ações permanentes devem figurar em todas as combinações e são consideradas em 

sua totalidade. Das ações variáveis, como já foi mencionado, são consideradas apenas as parcelas que 

produzem efeitos desfavoráveis para a segurança. As ações variáveis devem, sempre, ser consideradas 

atuando nas posições que produzam as condições mais desfavoráveis para a segurança. A aplicação de 

ações variáveis sobre uma estrutura pode ser feita seguindo-se eventuais regras simplificadoras, 

estabelecidas em documentos normativos que levem consideração particularidades de determinados 

tipos de construção. Em cada combinação relativa a um estado limite último, uma das ações variáveis 

é considerada como a principal, admitindo-se que ela atue com seu valor característico ; as demais 

ações variáveis são designadas secundárias, atuando, por hipótese, com seus valores reduzidos de 

combinação . 

kF

k0Fψ
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Quando ocorrer um ação variável especial, esta deve ser considerada com seu valor 

representativo e as demais ações variáveis com valores correspondentes a uma probabilidade não 

desprezível de atuação simultânea com a ação variável especial. No caso de uma ação variável 

excepcional, esta deve ser considerada com seu valor representativo e as demais ações variáveis com 

valores correspondentes a uma grande probabilidade de atuação simultânea com a ação variável 

excepcional. 

Na avaliação dos estados limites últimos serão consideradas as seguintes combinações de 

ações: últimas normais, últimas especiais, últimas excepcionais e últimas de construção; para os 

estados limites de utilização, as combinações: de longa duração, de média duração, de curta duração e 

de duração instantânea. No item 4.7 são encontrados outros detalhes referentes às combinações de 

ações. 

 

4.4.1 - Classes de carregamento 

A NBR 7190/1997, item 5.1.4, define a classe de carregamento de qualquer combinação de 

ações pela duração acumulada prevista para a ação tomada como a variável principal na combinação 

considerada. As classes de carregamento estão especificadas na tabela 4.4, transcrita do citado 

documento. Nesta tabela a coluna A representa a duração acumulada da variável principal da 

combinação e a coluna B, representa a ordem de grandeza da duração acumulada da ação. 

Tabela 4.4 Classes de carregamento. Fonte: NBR 7190/1997 [7]. 

Classe de carregamento A B 

Permanente Permanente Vida útil da construção 

Longa duração Longa duração Mais de seis meses 

Média duração Média duração De uma semana a seis meses 

Curta duração Curta duração Menos de uma semana 

Duração instantânea Instantânea Muito curta 
 

4.4.2 - Tipos de carregamento 

Os carregamentos também podem ser classificados de acordo com as ações às quais a 

estrutura estará sujeita durante seu período de vida em serviço. 

Carregamento normal: abrange apenas as ações decorrentes do uso previsto para a 

construção. Admite-se que um carregamento normal corresponde à classe de carregamento de longa 

duração, equivalente ao período de referência da estrutura. Será sempre considerado na verificação da 
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segurança, quer em relação aos estados limites últimos quer aos estados limites de utilização. Um 

recomendação importante da NBR7190/1997 diz respeito ao fato que, em um carregamento normal, se 

estiverem incluídas ações de curta ou média duração, seus valores atuantes serão reduzidos para que a 

resistência da madeira possa ser considerada como correspondente apenas às ações de longa duração. 

Isto é explicado pelo desempenho mais satisfatório da madeira quando solicitada a ações de pequena 

duração, aspecto que será discutido mais detalhadamente nos próximos capítulos destas Notas de 

Aula. 

Carregamento especial: inclui ações variáveis de natureza ou intensidade especiais, cujos 

efeitos superam em magnitude os produzidos pelas ações consideradas em carregamentos normais. Os 

carregamentos especiais são transitórios, com duração muito pequena em relação ao período de 

referência da estrutura. São considerados apenas na verificação da segurança em relação aos estados 

limites últimos. A cada carregamento especial corresponde uma única combinação especial de ações. 

Nos projetos, admite-se que um carregamento especial corresponda à classe definida pela duração 

acumulada estimada para a ação variável especial considerada (ver tabela 4.4). 

Carregamento excepcional: inclui ações excepcionais que podem provocar danos 

catastróficos. Devem ser considerados apenas em determinados tipos de construção, para os quais a 

ocorrência de ações excepcionais não possa ser evitada ou desprezada, bem como na concepção 

estrutural, não seja possível tomar medidas que anulem ou atenuem a gravidade dos efeitos danosos 

dessas ações. Nos projetos, admite-se que um carregamento excepcional corresponda à classe de 

duração instantânea (ver tabela 4.4). 

Carregamento de construção: trata-se de uma circunstância de caráter transitório, 

necessitando ser avaliada em cada caso específico onde haja risco de ocorrência de estados limites 

últimos já durante o período de construção ou içamento da estrutura. Podem ser considerados na 

verificação da segurança os estados limites últimos e os estados limites de utilização. Esta situação 

pode exemplificada com as estruturas pré-fabricadas. Nos projetos, admite-se que um carregamento de 

construção corresponda à classe definida pela duração acumulada da situação de risco. 

 

4.5 - Ações em estruturas de madeira 

De acordo com o item 5.5 da NBR 7190/1997, no projeto de estruturas usuais de madeira 

devem ser consideradas as seguintes ações: carga permanente, cargas acidentais verticais, impacto 

vertical, impacto lateral, forças longitudinais, força centrífuga e vento. Em casos especiais, outras 

ações podem estar presentes. 
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As cargas acidentais verticais e seus efeitos dinâmicos, como o impacto vertical, o impacto 

lateral, as forças longitudinais e a força centrífuga, são admitidas componentes de uma mesma ação 

variável. As cargas acidentais verticais e a ação do vento devem ser consideradas ações variáveis de 

naturezas diferentes, sendo muito baixa a probabilidade de ocorrência simultânea de ambas com seus 

respectivos valores característicos. 

Cargas permanentes: é constituída pelo peso próprio do conjunto estrutural e pelo peso das 

demais partes fixas não estruturais. Na avaliação do peso da estrutura, admite-se que a madeira a ser 

utilizada apresente porcentagem de umidade de 12%, tomada como referência para a estimativa da 

respectiva densidade aparente. Informações a respeito das densidade aparentes a 12% de espécies 

brasileiras podem ser encontradas nas publicações [8], [9], [10] e [11]. O peso próprio real, avaliado 

depois de completado o dimensionamento de todos os elementos integrantes do conjunto estrutural, 

não pode diferir em mais de 10% (abaixo ou acima) do valor numérico do peso próprio admitido na 

fase inicial de cálculo. Quando isto ocorrer, o dimensionamento será refeito. Nas estruturas onde as 

ligações são efetuadas com conectores metálicos (pregos ou parafusos, por exemplo), o peso próprio 

das peças metálicas pode ser estimado em 3% do peso das peças de madeira. 

Cargas acidentais verticais: são consideradas como ações de longa duração e fixadas pelas 

normas brasileiras NBR 6120/1980 [1], NBR 7187/1986 [5], NBR 7188/1984 [2], e NBR 7189/1985 

[4], ou outras que venham a sucedê-las. As cargas acidentais verticais sempre devem estar dispostas 

nas posições mais desfavoráveis para a estrutura. 

Impacto vertical: para levar em consideração o acréscimo de solicitações decorrente do 

impacto vertical nas pontes, no projeto correspondente os valores característicos das cargas móveis 

verticais devem ser multiplicados pelo chamado coeficiente de impacto dado por: 

L40
1

+
α

+=ϕ  (4.1) 

onde: 

L = vão teórico do tramo da ponte, no caso de vigas, em metros; 

L = o menor de seus vãos teóricos, no caso de placas, em metros; 

α = 50, no caso de pontes ferroviárias; 

α = 20, no caso de pontes rodoviárias com soalho de madeira; 

α = 12, no caso de pontes rodoviárias com soalho revestido de concreto ou asfalto. 

Não se considera o impacto vertical nos encontros, nos pilares maciços, nas fundações e nos 

passeios das pontes, como mais detalhadamente exposto na NBR 7187/1986. Para se levar em conta a 

melhor resposta da madeira quando solicitada por ações de curta duração, como é o caso do impacto 
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vertical, quando for verificada a segurança em relação a estados limites últimos, os acréscimos de 

solicitação nas peças estruturais decorrentes do impacto vertical poderão ser multiplicadas pelo fator 

0,75. Nas peças metálicas não será considerada tal redução. 

Impacto lateral: somente será considerado nas  pontes ferroviárias. É equiparado a uma força 

horizontal perpendicular ao eixo da linha e atuando no topo do trilho como carga móvel concentrada. 

Para se levar em conta a melhor resposta da madeira quando solicitada por ações de curta duração, 

como é o caso do impacto lateral, quando for verificada a segurança em relação a estados limites 

últimos, as solicitações nas peças estruturais decorrentes do impacto lateral poderão ser multiplicadas 

pelo fator 0,75. Nas peças metálicas não será considerada tal redução. 

Força longitudinal: será considerada na projeto de pontes rodoviárias e de pontes 

ferroviárias. Nas pontes rodoviárias, a força longitudinal terá o valor característico convencional 

equivalente ao maior dos seguintes valores: 5% do carregamento total do tabuleiro com carga móvel 

uniformemente distribuída, ou, para cada via de tráfego, 30% do peso do caminhão-tipo. Esta força 

será aplicada, sem impacto, a 2 metros acima da superfície de rolamento. Nas pontes ferroviárias, a 

força longitudinal terá o valor característico convencional equivalente ao maior dos seguintes valores: 

15% da carga móvel (para frenação) ou 25% do peso total sobre os eixos motores (para aceleração). 

Esta força será aplicada, sem impacto, no centro de gravidade do trem, suposto localizado a 2,4 metros 

acima do topo dos trilhos. Para se levar em conta a melhor resposta da madeira quando solicitada por 

ações de curta duração, como é o caso da força longitudinal, quando for verificada a segurança em 

relação a estados limites últimos, as solicitações nas peças estruturais decorrentes da força longitudinal 

poderão ser multiplicadas pelo fator 0,75. Nas peças metálicas não será considerada tal redução. 

Força centrífuga: trata-se de uma ação de curta duração a ser considerada apenas no caso de 

pontes ferroviárias em curva. Dada a remota possibilidade de ocorrência deste tipo de estrutura em 

madeira, não serão feitos comentários sobre o assunto nestas Notas de Aula. 

Vento: a ação do vento sobre as edificações será considerada de acordo com a NBR 

6123/1987 [6]. Por hipótese, agirá com seu valor característico e, a princípio, trata-se de uma ação de 

curta duração. A ação do vento sobre veículos e pedestres, nas pontes ou nas passarelas, será 

considerada conforme segue. O esforço do vento sobre o trem é fixado com o valor característico 

convencional de 3 kN/m, aplicado horizontalmente a 2,4 metros acima do topo dos trilhos, no caso de 

bitola larga (1,6 metros), e a 2 metros acima do topo dos trilhos, no caso de bitola métrica. O esforço 

do vento sobre os veículos, nas pontes rodoviárias, é fixado com o valor característico convencional de 

2 kN/m, aplicado horizontalmente a 1,2 metros acima da superfície de rolamento. Nas passarelas, o 

vento sobre os pedestres é fixado com o valor característico convencional de 1,8 kN/m, aplicado 

horizontalmente a 0,85 metros acima do piso. Para se levar em conta a melhor resposta da madeira 
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quando solicitada por ações de curta duração, quando for verificada a segurança em relação a estados 

limites últimos, as solicitações nas peças estruturais decorrentes da ação do vento poderão ser 

multiplicadas pelo fator 0,75 apenas na combinação de ações de longa duração Nas peças metálicas 

não será considerada tal redução. 

Carga em guarda-corpo: é considerada ação de curta duração em pontes, admitindo-se que 

possa atuar como uma força horizontal uniformemente distribuída, com valor característico nominal 

de 1kN/m. 

Carga em guarda-roda: é considerada ação de curta duração em pontes rodoviárias, e seus 

valores são estabelecidos pelas normas brasileiras correspondentes. 

 

4.6. - Valores dos coeficientes de ponderação das ações 

Os valores de cálculo das ações ( ) a serem utilizados na elaboração de projetos de 

estruturas de madeira são obtidos a partir dos valores representativos das ações, multiplicando-os, nas 

diferentes combinações, pelos respectivos coeficientes de ponderação, denotados genericamente por 

dF

fγ . 

Quando são analisados os estados limites últimos, os coeficientes de ponderação fγ  levam em 

conta a variabilidade das ações, os possíveis erros de avaliação dos efeitos das ações, em decorrência 

de problemas construtivos, ou por deficiência do método de cálculo adotado. 

Na análise dos estados limites de utilização, adota-se fγ =1, a menos que exista alguma 

recomendação em contrário, expressa em documento normativo especial. 

 

4.6.1 - Coeficientes de ponderação para estados limites últimos: ações 
permanentes 

Os coeficientes de ponderação das ações permanentes, designados por gγ , majoram os valores 

representativos das ações permanentes que provocam efeitos desfavoráveis e minoram os valores 

representativos que provocam efeitos favoráveis para a segurança da estrutura. Para uma dada ação 

permanente, todas as parcelas que a compõem são ponderadas pelo mesmo coeficiente gγ , não sendo 

admitido que algumas de suas componentes sejam majoradas e outras minoradas. 
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Os coeficientes de ponderação gγ  para as ações permanentes que figuram nas combinações 

referentes aos estados limites últimos, salvo indicação ao contrário expressa em norma relativa ao tipo 

de construção ou ao material considerado, devem ter seus valores tomados conforme as indicações a 

seguir. 

 

Ações permanentes de grande variabilidade 

São definidas como de grande variabilidade as ações constituídas pelo peso próprio do 

conjunto estrutural, dos elementos construtivos permanentes não estruturais e dos equipamentos fixos 

(todos considerados globalmente), nas quais o peso próprio da estrutura não supera 75% da totalidade 

dos pesos permanentes citados. Neste caso são adotados, para gγ , os valores indicados na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - gγ  para ações permanentes de grande variabilidade. Fonte: NBR 7190/1997 [7]. 

Combinações 
gγ para efeitos desfavoráveis gγ para efeitos favoráveis 

Normais 1,4 0,9 

Especiais 1,3 0,9 

Excepcionais 1,2 0,9 

De construção 1,3 0,9 
 

Ações permanentes de pequena variabilidade 

São definidas como de pequena variabilidade as ações permanentes na situação onde o peso 

próprio da estrutura supera 75% da totalidade dos pesos permanentes. Neste caso são adotados, para 

gγ , os valores indicados na tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - gγ  para ações permanentes de pequena variabilidade. Fonte: NBR 7190/1997 [7] 

Combinações 
gγ para efeitos desfavoráveis gγ para efeitos favoráveis 

Normais 1,3 1,0 

Especiais 1,2 1,0 

Excepcionais 1,2 1,0 

De construção 1,3 1,0 

 

Ações permanentes indiretas 
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Para as ações permanentes indiretas, como os efeitos de recalque de apoio e de retração dos 

materiais, adotam-se os coeficientes de ponderação, designados por εγ , dados na tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - εγ  para ações permanentes de pequena variabilidade. Fonte: NBR 7190/1997 [7] 

Combinações 
εγ para efeitos desfavoráveis εγ para efeitos favoráveis 

Normais 1,2 0 

Especiais 1,2 0 

Excepcionais 0 0 

De construção 1,2 0 
 

4.6.2 - Coeficientes de ponderação para estados limites últimos: Ações 
variáveis 

Os coeficientes de ponderação das ações variáveis, denotados por Qγ , majoram os valores 

representativos das ações variáveis que provocam efeitos desfavoráveis para a segurança estrutural. As 

ações variáveis que provocam efeitos favoráveis não são consideradas nas combinações de ações, 

admitindo-se que sobre a estrutura atem somente as parcelas que produzam efeitos desfavoráveis. 

Os coeficientes de ponderação Qγ  para as ações variáveis que figuram nas combinações 

referentes aos estados limites últimos, salvo indicação ao contrário, devem ter seus valores tomados 

conforme as indicações da tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Qγ  para ações variáveis. Fonte NBR7190/1997 [7]. 

Combinações 
Qγ - ações variáveis incluindo 

as cargas acidentais móveis 
Qγ  - efeitos da temperatura

Normais 1,4 1,2 

Especiais 1,2 1,0 

Excepcionais 1,0 0 

De construção 1,2 1,0 
 

4.7 - Valores de cálculo (ou de projeto) das ações 

Na elaboração dos projetos de estruturas de madeira, os valores de cálculo das ações ( ) 

devem ser obtidos para cada combinação de ações referentes aos estados limites últimos e aos estados 

dF
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limites de utilização. As combinações recomendadas pela NBR 7190/1997 estão citadas no item 4.4, e 

as expressões para a determinação dos respectivos valores de  são registradas a seguir. dF

⋅j,0

⋅ef,j

1

ef,j0

 

4.7.1 - Combinações em estados limites últimos 

Combinações últimas normais 









ψ+γ+⋅γ= ∑∑

==

n

2j
k,Qjk,1QQk,Gi

m

1i
Gid FFFF  (4.2) 

onde  representa o valor característico das ações permanentes,  o valor característico 

da ação variável considerada  principal para a combinação em questão e  os valores 

reduzidos de combinação das demais ações variáveis, conforme tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. Em alguns casos 

especiais, é necessário que sejam consideradas duas combinações: numa delas admite-se que as ações 

permanentes sejam desfavoráveis e, na outra, que sejam favoráveis à segurança. 

k,GiF k,1QF

ψ k,Qjj0 F⋅

Combinações últimas especiais e combinações últimas de construção 









ψ+γ+⋅γ= ∑∑

==

n

2j
k,Qj0k,1QQk,Gi

m

1i
i,Gd FFFF  (4.3) 

onde  representa o valor característico das ações permanentes,  o valor característico 

da ação variável considerada principal para a situação transitória, 

k,GiF k,1QF

ef,j0ψ  é igual ao fator ψ  adotado 

nas combinações normais, exceto quando a ação principal  tiver um tempo de atuação muito curto, 

situação em que ψ  pode ser tomado com valor equivalente ao 

j0

QF

ef,j0 2ψ  dado nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. 

 

Combinações últimas excepcionais 

k,Qj

n

1j
Qexc,Qk,Gi

m

1i
Gid FFFF ⋅ψ⋅γ++⋅γ= ∑∑

==

 (4.4) 

onde  é o valor da ação transitória excepcional e os demais termos representam valores 

efetivos já definidos anteriormente. 

exc,QF
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4.7.2 - Combinação em estados limites de utilização 

Nas combinações de utilização são consideradas todas as ações permanentes, incluindo as 

deformações impostas e as ações variáveis correspondentes a cada um dos tipos de combinações, 

conforme as indicações a seguir. 

 

Combinações de longa duração 

Estas combinações, também denominadas quase-permanentes, são consideradas no controle 

usual das deformações das estruturas e dos elementos que a integram. Nas combinações de longa 

duração, todas as ações variáveis atuam com os valores correspondentes à classe de longa duração. 

k,Qj

n

1j
j2

m

1i
k,Giuti,d FFF ⋅ψ+= ∑∑

==

 (4.5) 

onde os coeficientes  estão especificados nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. j2ψ

Combinações de média duração 

As combinações de média duração, também denominadas freqüentes, são consideradas 

quando o controle das deformações é especialmente importante, por exemplo, no caso de existirem 

materiais frágeis não estruturais ligados à estrutura. Nestas condições, a ação variável principal  

atua com o valor correspondente à classe de média duração e as demais ações variáveis atuam com os 

valores correspondentes à classe de longa duração. 

1QF

k,Qj

n

2j
j2k,1Q1

m

1i
k,Giuti,d FFFF ⋅ψ+⋅ψ+= ∑∑

==

 (4.6) 

onde os coeficientes  e ψ  estão especificados nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. 1ψ 2

 

Combinações de curta duração 

As combinações de curta duração, também designadas por combinações raras, devem ser 

consideradas quando, para a construção da estrutura, for especialmente importante impedir defeitos 

decorrentes das deformações. Nestas combinações, a ação variável principal  atua com o valor 

característico e as demais ações variáveis atuam com seus valores correspondentes à classe de média 

duração. 

1QF
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k,Qj

n

2j
j1k,1Q

m

1i
k,Giuti,d FFFF ⋅ψ++= ∑∑

==

 (4.7) 

onde os coeficientes  estão especificados nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. 1ψ

 

Combinações de duração instantânea 

As combinações de duração instantânea consideram a ocorrência de uma ação variável 

especial  de duração instantânea. As outras ações variáveis são consideradas com os valores 

que, na realidade, possam existir simultaneamente com a carga especial definida para esta 

combinação. Não havendo outro critério, podem ser admitidas com seus valores de longa duração. 

especial,QF

k,Qj

n

1j
j2especial,Q

m

1i
k,Giuti,d FFFF ⋅ψ++= ∑∑

==

 (4.8) 

 

4.8 - Situações a considerar nos projetos 

Na elaboração do projeto de estruturas de madeira, podem ser consideradas as seguintes 

situações: duradouras, transitórias e excepcionais.. Para cada estrutura serão especificadas as situações 

de projeto, não sendo necessário levar em conta as três possíveis situações de projeto em todos os tipos 

de construção. 

Situações duradouras 

São aquelas que podem ter duração igual ao período de referência da estrutura e devem ser 

consideradas no projeto de todas as estruturas. Nas situações duradouras, para a verificação da 

segurança em relação aos estados limites últimos, consideram-se apenas as combinações últimas 

normais de carregamento e, para os estados limites de utilização, as combinações de longa duração (ou 

quase-permanentes) ou as combinações de média duração (ou freqüentes). 

Situações transitórias 

São aquelas que têm duração muito menor que o período de vida útil estimado para a 

construção. Devem ser consideradas apenas para as estruturas das construções que podem estar 

sujeitas a algum carregamento especial, o qual será claramente especificado para o seu projeto. Em 
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geral, para as situações transitórias, será considerada somente a verificação relativa aos estados limites 

últimos. 

Situações excepcionais 

São aquelas com duração extremamente curta. Devem ser consideradas apenas na verificação 

dos estados limites últimos quando a segurança em relação às ações excepcionais contempladas não 

puder ser garantida de outro modo. As situações excepcionais devem ser claramente especificadas para 

o projeto das construções particulares onde haja necessidade dessa consideração. 

 

4.9. - Efeitos atuantes nos elementos estruturais 

As solicitações atuantes, denotadas por S  e correspondentes aos estados limites últimos e aos 

estados limites de utilização, calculadas na forma de forças, binários, tensões ou esforços solicitantes, 

são determinadas a partir dos correspondentes valores de cálculo das combinações de ações 

consideradas, conforme discutido em 4.7. De modo análogo são determinados os efeitos estruturais 

calculados na forma de deformações e deslocamentos. 

d

 

4.10 - Exemplos de aplicação 

a. Considere uma barra integrante de uma estrutura treliçada de cobertura. Esta estrutura está 

sujeita à ação permanente e à ação variável devida ao vento. De acordo com a NBR 6123/1987 o vento 

pode provocar sobrepressão ou sucção na estrutura. Em decorrência deste fato, pode provocar tração 

ou compressão em um dado elemento da treliça. Na barra deste exemplo, tem-se: solicitação de 

compressão, devida ao pelo próprio ( ) = 300 daN; solicitação de compressão, devida às demais 

cargas permanentes ( ) = 850 daN; solicitação de tração, devida ao vento de sucção ( ) = 1000 

daN; solicitação de compressão, devida ao vento de sobrepressão ( ) = 160 daN. Pede-se 

determinar o valor de cálculo das ações ( ) para os estados limites últimos. 

ppN

dF

pN 1vN

2vN

Trata-se de uma situação na qual as ações atuantes são as usuais em estruturas de cobertura 

(permanentes e vento). Assim, determina-se  considerando-se as combinações últimas normais. dF

Inicialmente, é determinado se a carga permanente é de grande ou de pequena variabilidade. 
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pp  ação permanente de grande variabilidade 

dF  para o estado limite último referente à compressão 

k,1QQk,Gi

m

1i
Gid FFF ⋅γ+⋅γ= ∑

=

 

Pela tabela 4.5, o valor de gγ  para efeitos desfavoráveis, combinações últimas normais, é 1,4. 

Pela tabela 4.8, o valor de Qγ  para ações variáveis, combinações últimas normais, é 1,4. Considerando 

que se trata da ação do vento, admitida como ação variável principal na combinação de ações, pelo 

item 4.5, é possível aplicar o fator de redução 0,75. Deste modo: 

dF = 1,4 (- 300 - 850) + 1,4 (0,75)(- 160) 

dF = - 1778 daN 

dF  para o estado limite último referente à tração 

k,1QQk,Gi

m

1i
Gid FFF ⋅γ+⋅γ= ∑

=

 

Pela tabela 4.5, o valor de gγ  para efeitos favoráveis, combinações últimas normais, é 0,9. As 

outras hipóteses são análogas às do sub-item anterior. Assim: 

dF = 0,9 (- 300 - 850) + 1,4 (0,75)(1000) = - 15 daN 

Para este valor de  não ocorreria a inversão dos esforços na barra considerada. Entretanto, 

não se aplicando o fator de redução de 0,75 para a ação do vento, procedimento facultado pela NBR 

7190/1997, chega-se a: 

dF

dF = 0,9 (- 300 - 850) + 1,4 (1000) = + 365 daN 

Com este valor, haveria inversão de esforços na barra considerada. 

Convém lembrar que a importância de ser detectada inversão de esforços nas barras de uma 

treliça vai ser sentida no cálculo das respectivas ligações. 



Apostila: Estruturas de Madeira (Dimensionamento)  51 

 

b. Considere a mesma barra da estrutura treliçada de cobertura do exemplo a. Esta estrutura 

agora está sujeita à ação permanente, à ação variável devida ao vento e a uma ação especial. Na barra 

deste exemplo, tem-se: solicitação de compressão, devida ao pelo próprio ( ) = 500 daN; 

solicitação de compressão, devida às demais cargas permanentes ( ) = 800 daN; solicitação de 

tração, devida ao vento de sucção ( ) = 1200 daN; solicitação de compressão, devida ao vento de 

sobrepressão ( ) = 250 daN; solicitação de compressão, devida à ação especial = 1000 daN. Pede-

se determinar o valor de cálculo das ações ( ) para os estados limites últimos. 

ppN

pN

1vN

2vN

dF

Trata-se de uma situação na qual as ações atuantes são as usuais em estruturas de cobertura 

(ações permanentes e ação variável - vento), mas também foi admitida a ocorrência de uma ação 

especial. Deste modo, determina-se  considerando-se as combinações últimas especiais. dF

Inicialmente, é verificado se a carga permanente é de grande ou de pequena variabilidade. 

→≤=
+

=
∑

75,039,0
800500

500
N

N

p

pp  ação permanente de grande variabilidade 

dF  para o estado limite último referente à compressão 
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Pela tabela 4.5, o valor de gγ  para efeitos desfavoráveis, combinações últimas excepcionais, é 

1,3. Pela tabela 4.8, o valor de Qγ  para ações variáveis, combinações últimas excepcionais, é 1,2. 

Neste caso, a ação do vento não é admitida como ação variável principal na combinação de ações, pelo 

item 4.5, não sendo possível aplicar o fator de redução 0,75. Pela tabela 4.1, 0ψ  é 0,5. Assim: 

dF = 1,3 (- 500 - 800) + 1,2  [(- 1000) + (0,5) (- 250)] 

dF = - 3040 daN 

dF  para o estado limite último referente à tração 
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Pela tabela 4.5, o valor de gγ  para efeitos favoráveis, combinações últimas excepcionais, é 

0,9. As outras hipóteses são análogas às assumidas anteriormente. Assim, chega-se ao valor: 

dF = 0,9 (- 500 – 800) + 1,2 [(- 1000) + (0,5) (1200)] 

dF = - 1650 daN 

É oportuno observar que, para este valor de , não ocorreria a inversão dos esforços na 

barra. 

dF
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CAPÍTULO 5 – Propriedades da Madeira para Projetos Estruturais 

O assunto tratado neste capítulo está baseado nas recomendações contidas na NBR 7190/1997 

– Projeto de Estruturas de Madeira [1]. Na fundamentação do mencionado documento normativo, de 

acordo com os conceitos do método dos estados limites, além do estabelecimento dos valores de 

projeto para as solicitações (S ), a partir dos valores representativos das ações consideradas, é 

necessário determinar os valores de projeto para as propriedades da madeira ( ), especialmente as 

referentes à resistência e à rigidez, uma vez que as condições gerais a serem obedecidas no 

dimensionamento dos elementos estruturais são dadas pela expressão: 

d

dR

dd RS ≤  (5.1) 

As resistências de cálculo ( ) são determinadas pela expressão 5.2 a seguir: dR

w

k
imod,d

RkR
γ

⋅=  (5.2) 

cujos parâmetros serão objeto de discussão ao longo do capítulo. 

 

5.1 - Generalidades 

Conforme os registros dos capítulos 1 e 2 destas Notas de Aula, sabe-se que as propriedades 

da madeira são grandemente influenciadas pelo arranjo de seus elementos anatômicos, que lhe 

conferem características ortotrópicas. Por conseguinte, há diferenças significativas entre os valores das 

propriedades de resistência e de rigidez da madeira nas direções paralela e normal às fibras. Por esta 

razão, é indispensável se proceder à caracterização mecânica das espécies a empregar na construção de 

estruturas, o que deve ser efetuado seguindo-se os procedimentos de ensaio especificados no Anexo B 

da NBR 7190/1997. 

Através dos referidos métodos de ensaio, as propriedades de resistência (entendida como a 

aptidão da matéria suportar tensões) são determinadas convencionalmente pela máxima tensão que 

pode ser aplicada a corpos-de-prova isentos de defeitos, até que se manifestem fenômenos particulares 

de comportamento, como os de ruptura e de deformações excessivas, além dos quais existirá restrição 
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para o emprego estrutural. A rigidez é quantificada pelo valor do módulo de elasticidade longitudinal, 

determinado na fase de comportamento elástico-linear do material. 

 

5.2 - Condições de referência 

Os valores das propriedades de resistência e de rigidez a serem utilizados na elaboração de 

projetos estruturais são os correspondentes à umidade de 12%, escolhida como referência. Como, na 

realização dos ensaios previstos no Anexo B da NBR 7190/1997, nem sempre se consegue 

condicionar os corpos-de-prova exatamente na umidade de 12%, são usadas as expressões 5.3 e 5.4, 

dadas a seguir, para corrigir os valores das propriedades de resistência e de rigidez quando sua 

determinação experimental se verificou a partir de corpos-de-prova com umidade no intervalo de 10 a 

20%. 

( )




 −⋅
+⋅=

100
12%U31ff %U12  (5.3) 

( )




 −⋅
+⋅=

100
12%U21EE %U12  (5.4) 

onde: 

=12f  resistência a 12% de umidade 

%Uf = resistência à porcentagem de umidade 12 20%U ≤≤  

=12E módulo de elasticidade longitudinal a 12% de umidade 

=%UE módulo de elasticidade longitudinal à porcentagem de umidade 12  20%U ≤≤

Entretanto, as condições ambientais no local onde as estruturas são construídas podem levar a 

porcentagens de umidade de equilíbrio ao ar diferentes de 12%. Por esta razão, a NBR 7190/1997 

especifica quatro classes de umidade, das quais uma é escolhida como a que escreve as condições 

adequadas ao projeto em elaboração, ver tabela 5.1. 

Tabela 5.1 Classes de umidade. Fonte: NBR 7190/1997 [1]. 

Classe de umidade Umidade relativa do ambiente – 
Uamb 

Umidade de equilíbrio da 
madeira – Ueq 

1 ≤ 65% 12% 

2 65% ≤ Uamb ≤ 75% 15% 

3 75% ≤ Uamb ≤ 85% 18% 

4 Uamb > 85% por longos períodos 25% 
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Também são tomados como referência os valores que exprimem a variabilidade das 

propriedades da madeira, em função dos parâmetros discutidos nos capítulos 1 e 2 destas Notas de 

Aula. Admite-se que o coeficiente de variação (definido como a relação entre o desvio padrão e a 

média, em um dado conjunto de valores experimentais) para as resistências a esforços normais seja de 

0,18 e, para as resistências a esforços tangenciais, de 0,28. 

 

5.3 - Caracterização das madeiras 

A NBR 7190/1997 estabelece três alternativas para se proceder à caracterização da resistência 

e da rigidez das espécies de madeira a serem empregadas na construção de estruturas: caracterização 

completa (para espécies desconhecidas), caracterização mínima (para espécies pouco conhecidas) e 

caracterização simplificada (para espécies bem conhecidas). 

 

5.3.1 - Caracterização completa da resistência da madeira 

A caracterização completa da resistência da madeira a ser empregada no projeto e na 

construção de estruturas será feita de acordo com os métodos especificados no Anexo B da NBR 

7190/1997, para as seguintes propriedades (sempre referidas à umidade de 12%): 

resistência à compressão paralela às fibras ( f ) 0,c

resistência à tração paralela às fibras ( f ) 0,t

resistência à compressão normal às fibras ( f ) 90,c

resistência à tração normal às fibras ( f ) 90,t

resistência ao cisalhamento paralelo às fibras ( f ) 0,v

resistência ao embutimento paralelo às fibras ( f ) 0,e

resistência ao embutimento normal às fibras ( ) 90,ef

densidade básica (ρ ) bás

densidade aparente a 12% de umidade ( 12ρ ) 
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5.3.2 - Caracterização mínima da resistência da madeira 

A caracterização mínima da resistência da madeira será feita de acordo com os métodos 

especificados no Anexo B da NBR 7190/1997, para as seguintes propriedades (sempre referidas à 

umidade de 12%): 

resistência à compressão paralela às fibras ( f ) 0,c

resistência à tração paralela às fibras ( f ) 0,t

resistência ao cisalhamento paralelo às fibras ( f ) 0,v

densidade básica (ρ ) bás

densidade aparente a 12% de umidade ( 12ρ ) 

 

5.3.3 - Caracterização simplificada da resistência da madeira 

A caracterização simplificada da resistência da madeira será feita de acordo com os métodos 

especificados no Anexo B da NBR 7190/1997, considerando-se apenas a resistência à compressão 

paralela às fibras ( ) à umidade de 12%. 0,cf

 

5.3.4 - Caracterização da rigidez da madeira 

A caracterização da rigidez da madeira será feita de acordo com os métodos especificados no 

Anexo B da NBR 7190/1997. 

A caracterização completa da rigidez é feita por meio da determinação dos seguintes valores, 

referidos à umidade de 12%: 

- valor médio do módulo de elasticidade longitudinal obtido no ensaio de compressão paralela 

às fibras ( ), determinado a partir dos valores de pelo menos dois ensaios m,0cE

- valor médio do módulo de elasticidade obtido no ensaio de compressão normal às fibras 

( ), determinado a partir dos valores de pelo menos dois ensaios m,90cE

Consideram-se equivalentes os valores médios do módulo de elasticidade longitudinal obtidos 

nos ensaios de compressão paralela às fibras e de tração paralela às fibras ( E ). m,0t
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A caracterização simplificada da rigidez da madeira é feita apenas com base no ensaio de 

compressão paralela às fibras, admitindo-se a relação entre o módulo de elasticidade na direção 

paralela às fibras ( ) e o módulo de elasticidade na direção normal às fibras ( ): 0E 90E

20
E

E 0
90 =  (5.5) 

 

5.4 - Classes de resistência para a madeira 

As classes de resistência foram introduzidas no texto da NBR 7190/1997 com o objetivo de 

incentivar o emprego de madeiras com propriedades padronizadas, orientando a escolha das espécies a 

indicar para a elaboração dos projetos estruturais. 

Tabela 5.2 – Classes de resistência para as coníferas. Fonte: NBR 7190/1997 [1] 

CONÍFERAS – Valores da condição de referência U=12% 

Classes 
k,0cf (MPa) k,0vf (MPa) m,0cE (MPa) básρ (kg/m³) 12ρ (kg/m³) 

C20 20 4 3.500 400 500 

C25 25 5 8.500 450 550 

C30 30 6 14.500 500 600 
 

Tabela 5.3 – Classes de resistência para as dicotiledôneas. Fonte: NBR 7190/1997 [1] 

DICOTILEDÔNEAS – Valores da condição de referência U=12% 

Classes 
k,0cf (MPa) k,0vf (MPa) m,0cE (MPa) básρ (kg/m³) 12ρ (kg/m³) 

C20 20 4 9.500 500 650 

C30 30 5 14.500 650 800 

C40 40 6 19.500 750 950 

C60 60 8 24.500 800 1000 

Nestas tabelas, tem-se: 

k,0cf : valor característico da resistência à compressão paralela às fibras 

k,0vf : valor característico da resistência ao cisalhamento paralelo às fibras 

m,0cE : valor médio do módulo de elasticidade na compressão paralela às fibras 

básρ : densidade básica 

12ρ : densidade aparente à umidade de referência de 12% 
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O conceito de resistência característica será discutido nos itens subseqüentes. 

O enquadramento de espécies ou de lotes de madeira nas classes de resistência especificadas 

nas tabelas 5.2 e 5.3 é feito com base nos valores característicos da resistência à compressão paralela 

às fibras. 

 

5.5 - Valores representativos 

Assim como as ações nas estruturas são tratadas por intermédio dos valores representativos 

[2], o mesmo ocorre com as propriedades de resistência e de rigidez da madeira a serem empregadas 

nos projetos estruturais, determinadas a partir dos valores médios, dos valores característicos e dos 

valores de cálculo. 

 

5.5.1 - Valores médios 

O valor médio ( ou ) de uma propriedade de resistência ou de rigidez da madeira, 

necessária na elaboração de projetos estruturais, é determinado pela média aritmética dos valores 

obtidos nos ensaios para a caracterização correspondente. 

mf mE

 

5.5.2 - Valores característicos 

Dada a variabilidade das propriedades de resistência e de rigidez da madeira, seus valores 

numéricos podem ser descritos por algumas distribuições de probabilidade, entre elas a distribuição de 

Gauss (ou normal) e a distribuição de Weibull. À vista da maior simplicidade de tratamento, a 

distribuição de Gauss tem sido empregada de modo mais generalizado. 

O valor característico inferior ( f  ou ) é convencionalmente adotado como aquele 

que tem apenas 5% de probabilidade de não ser atingido em um dado lote do material. Da mesma 

forma, o valor característico superior (  ou ) é aquele que tem apenas 5% de probabilidade 

de ser ultrapassado em um dado lote de material. 

inf,k

sup,k

inf,kE

sup,kf E

De modo geral, salvo recomendação explícita ao contrário, entende-se que o valor 

característico adotado na determinação dos valores de cálculo para uma dada propriedade da madeira 

seja o valor característico inferior. 
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5.5.3 - Valores de cálculo 

O valor de cálculo de uma propriedade da madeira é obtido pela expressão já apresentada 

anteriormente: 

w

k
imod,d

RkR
γ

⋅=  (5.6) 

na qual: 

=γw  coeficiente de minoração das propriedades da madeira 

=imod,k  coeficientes de modificação, considerando influências não cobertas por wγ . 

 

5.5.4 - Valores de wγ  

Estados limites últimos 

O coeficiente de minoração (ou ponderação) para estados limites últimos, no caso de 

compressão paralela às fibras, tem o valor wγ  = 1,4. No caso de tração paralela às fibras, wγ  = 1,8. 

No caso de cisalhamento paralelo às fibras, wγ  = 1,8. 

 

Estados limites de utilização 

O coeficiente de ponderação (ou minoração) para os estados limites de utilização assume o 

valor wγ  = 1. 

 

5.5.5 - Valores de  imod,k

Os coeficientes de modificação afetam os valores de cálculo das propriedades da madeira em 

função de alguns parâmetros não abrangidos pelo coeficiente de minoração (ou ponderação). O texto 

atual da NBR 7190/1997 adota três coeficientes de modificação para levar em conta a classe de 

carregamento da estrutura, a classe de umidade admitida e o eventual emprego de madeira não 

classificada como isenta de defeitos. Desta forma, tem-se: 
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3mod,2mod,1mod,imod, kkkk ⋅⋅=  

Generalizando, pode-se escrever: 

modimod, kk =  (5.7) 

Ainda não são objeto da adoção de coeficientes de modificação pela NBR 7190/1997 as 

influências nas propriedades de resistência e de elasticidade da madeira provocadas, por exemplo, 

pelas temperaturas elevadas às quais alguns tipos de estruturas podem estar sujeitos; pelos processos 

de tratamento preservativo aplicados às peças estruturais, especialmente nos casos de espécies de 

reflorestamento com elevadas taxas de crescimento anuais, muito susceptíveis à demanda biológica. 

 

Valores de  1mod,k

O coeficiente de modificação  leva em consideração a classe de carregamento das ações 

e o tipo de material empregado na construção da estrutura. Seus valores estão apresentados na tabela 

5.4. 

1mod,k

Tabela 5.4 – Valores do coeficiente de modificação k . Fonte: NBR 7190/1997 [1]. 1mod,

Tipos de material  

Classe de carregamento Madeira serrada, madeira 
laminada colada, madeira 

compensada 

Madeira recomposta 

Permanente 0,60 0,30 

Longa duração 0,70 0,45 

Média duração 0,80 0,65 

Curta duração 0,90 0,90 

Instantânea 1,10 1,10 
 

Valores de  2mod,k

O coeficiente de modificação  leva em consideração a classe de umidade e o tipo de 

material empregado na construção da estrutura. Seus valores estão apresentados a seguir na tabela 5.5. 

2mod,k

Tabela 5.5 – Valores do coeficiente de modificação k . Fonte: NBR 7190/1997 [1]. 2mod,
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Tipos de material  

Classe de umidade Madeira serrada, madeira 
laminada colada, madeira 

compensada 

Madeira recomposta 

(1) e (2) 1,0 1,0 

(3) e (4) 0,8 0,9 
 

Valores de  3mod,k

O coeficiente de modificação k  leva em conta se a madeira é de primeira ou de segunda 

categoria. 

3mod,

No caso das dicotiledôneas, se as peças tiverem sido classificadas como de primeira categoria, 

 = 1,0; se de segunda categoria,  = 0,8. A condição de madeira de primeira categoria 

somente pode ser admitida se todas as peças estruturais de um determinado lote forem classificadas 

como isentas de defeitos, por intermédio de método visual normalizado e submetidas a uma 

classificação mecânica que garanta a homogeneidade da rigidez das peças. Não é permitido classificar 

como de primeira categoria as peças de madeira submetidas apenas pelo método visual de 

classificação. 

3mod,k 3mod,k

No caso das coníferas, em quaisquer casos,  = 0,8. Isto se deve ao fato de que, nessas 

madeiras, é altamente significativo o risco da presença de nós no interior das peças estruturais, não 

detectáveis apenas pela inspeção visual. 

3mod,k

 

5.6 - Outras considerações a respeito dos valores das resistências 
características 

Os valores das resistências características podem ser determinados em duas situações: para 

espécies já caracterizadas em laboratório e para lotes a serem empregados em construções específicas. 

 

5.6.1 - Para espécies conhecidas 

Para as espécies já investigadas por laboratórios idôneos, das quais tenham sido apresentados 

os valores médios das resistências e dos módulos de elasticidade, os mesmos devem ser corrigidos 

para a umidade de referência de 12% empregando-se, para tal, as expressões 5.3 e 5.4. Nestas 
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circunstâncias, para os cálculos de projeto, admite-se a seguinte relação entre as resistências 

característica ( f ) e média ( ): 12,k 12,mf

12,m12,k f7,0f ⋅=  (5.8) 

 

5.6.2 - Para lotes homogêneos 

Para a investigação direta da resistência da madeira, cada lote considerado homogêneo não 

deve ter volume superior a 12 m³. 

Se a opção for a caracterização simplificada, deve ser extraída uma amostra de pelo menos 

seis exemplares, retirados de modo aleatório do lote, para a confecção de corpos-de-prova a serem 

ensaiados na compressão paralela às fibras. Para a caracterização mínima, de cada lote serão ensaiados 

pelo menos doze corpos-de-prova, para cada uma das resistências a serem determinadas. 

Os valores experimentais obtidos nos ensaios devem ser corrigidos pelas expressões 5.3 e 5.4. 

para a umidade de 12%. O valor característico da resistência será, então, estimado pela expressão: 

1,1f
1

2
n

f...ff
2f

2
n

1
2
n21

k ⋅





















−
−









+++

⋅=
−

 (5.9) 

onde os resultados devem ser colocados em ordem crescente n21 f...ff ≤≤≤ , desprezando-

se o valor mais alto se o número de corpos-de-prova for ímpar. Não se tomará para  valor inferior a 

, nem a 0,7 do valor médio. 

kf

1f

 

5.6.3 - Estimativas para os valores característicos das resistências 

Não se dispondo de informações experimentais, permite-se adotar as seguintes relações para 

os valores característicos das resistências: 

77,0
f
f

k,0t

k,0c =    0,1
f
f

k,0t

k,tM =    25,0
f
f

k,0c

k,90c =  

0,1
f
f

k,0c

k,0e =    25,0
f
f

k,0c

k,90e =  
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Para as coníferas: 15,0
f
f

k,0c

k,0v =   . Para as dicotiledôneas: 12,0
f
f

k,0c

k,0v =  

 

5.7 - Estimativa dos parâmetros de rigidez 

Nas verificações dos estados limites últimos ou de utilização que dependem dos parâmetros de 

rigidez da madeira, o módulo de elasticidade longitudinal deve ser tomado com o valor efetivo, 

expresso por: 

3mod,2mod,1mod,ef,0c kkkE ⋅⋅=  (5.10) 

O módulo de elasticidade transversal pode ser estimado por: 

20
E

G ef,0c
ef =  (5.11) 

 

5.8 - Exemplo de aplicação 

Determinar o valor de cálculo da resistência da madeira à compressão paralela às fibras da 

espécie Cupiúba (Goupia glabra). São dados: valor médio da resistência à compressão paralela às 

fibras da espécie, determinado em laboratório idôneo, igual a      MPa; carregamento de longa duração; 

peças estruturais de madeira serrada não classificada; classe de umidade 4. 

O valor característico da resistência à compressão paralela é dada pela expressão: 

w

k,0c
3mod,2mod,1mod,d,0c

f
.kkkf
γ

⋅⋅=  

No caso de compressão paralela às fibras, 4,1w =γ . 

Em se tratando de carregamento de longa duração e madeira serrada, tem-se  = 0,70. 1mod,k

Para classe de umidade 4 e madeira serrada,  = 0,8. 2mod,k

Como as peças estruturais não foram classificadas,  = 0,8. 3mod,k
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O valor médio da resistência à compressão paralela foi determinado em laboratório idôneo. 

Assim: 

38547,0f7,0f m,0ck,0c ≅⋅=⋅=  MPa 

Com estes valores, chega-se a: 

12
4,1

388,08,070,0f d,0c ≅⋅⋅⋅=  MPa 
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CAPÍTULO 6 – Critérios Gerais para o Dimensionamento de 

Elementos Estruturais de Madeira 

Para o dimensionamento de elementos estruturais de madeira, a NBR 7190/1997 estabelece 

uma série de princípios e condições gerais. Tratam-se de recomendações que devem ser observadas na 

determinação dos esforços solicitantes e dos esforços resistentes; na definição de aspectos geométricos 

de barras, entre outros. 

Nos itens subsequentes estão discutidos diversos destes critérios, com ênfase àqueles que 

abordam circunstâncias mais usualmente encontradas em projetos. 

 

6.1 - Critérios gerais: esforços solicitantes 

Os esforços atuantes nos elementos integrantes de estruturas de madeira devem ser calculados 

de acordo com as formulações decorrentes dos princípios adotados na Estática das Estruturas. Em 

geral, é admitida a hipótese de comportamento elástico linear dos materiais. As exceções são as 

estruturas que possibilitam a redistribuirão dos esforços. Nestes casos, permite-se que o cálculo seja 

fundamentado em métodos que considerem o comportamento elasto-plástico dos materiais, 

particularmente quando solicitados à compressão. 

Deve ser lembrado, também, que a hiperestaticidade das estruturas apenas pode ser levada em 

consideração se as ligações entre as peças de madeira forem executadas de acordo com o que a NBR 

7190/1997 estabelece para o tipo rígido (assunto a ser discutido no capítulo Ligações). 

Nas situações estruturais onde há a transferência de forças entre elementos de madeira, em 

áreas de pequena extensão, permite-se admitir que a correspondente distribuição ocorra com um 

ângulo de 45° até o eixo do elemento resistente. 

 

6.2 - Critérios gerais: esforços resistentes 

De maneira geral, os esforços resistentes dos elementos estruturais de madeira serão 

determinados a partir da hipótese de comportamento elasto-frágil do material. Isto significa que o 
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diagrama tensão x deformação permanece linear até a ruptura, quer na tração quer na compressão 

paralela às fibras. Trata-se, evidentemente, de uma hipóteses simplificadora, uma vez que é bastante 

conhecida a resposta elasto-plástica da madeira quando submetida à compressão paralela às fibras. 

No caso de peças submetidas à flexo-compressão, os esforços resistentes poderão ser 

determinados adotando-se o comportamento elasto-plástico da madeira na compressão paralela às 

fibras. 

Os esforços resistentes decorrentes à solicitação de compressão normal às fibras são também 

calculados com a hipótese de comportamento elasto-plástico, devendo ser levada em conta a extensão 

do carregamento, medida paralelamente à direção das fibras. 

 

6.3 - Critérios gerais: peças de seção circular 

Sob a ação de solicitações normais e/ou tangenciais, as peças estruturais de madeira, de seção 

circular, podem ser consideradas como se apresentassem seção transversal quadrada, com área 

equivalente. 

No caso de seção transversal circular, variável ao longo do comprimento da peça (como é o 

caso de postes), o cálculo pode ser conduzido como se a seção fosse uniforme, equivalente àquela 

situada a uma distância da extremidade mais delgada igual a um terço do comprimento total. 

Entretanto, não será considerado um diâmetro superior a uma e meia vezes o diâmetro na mencionada 

extremidade. 

 

6.4. - Critérios gerais: comprimentos de flambagem de barras 
comprimidas 

No dimensionamento de peças comprimidas, as exigências normativas dependem da esbeltez 

da peça em estudo. O referido parâmetro é definido pelo seu índice de esbeltez, dado pela expressão: 

min

0
i
L

=λ  (6.1) 

onde: 

0L  = comprimento teórico de referência; 

mini  = raio de giração mínimo da seção transversal. 
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Este parâmetro é determinado por: 

A
Ii min

min =  (6.2) 

onde: 

minI  = momento de inércia mínimo da seção transversal; 

A = área da seção transversal da peça considerada. 

Para peças de comprimento efetivo L, engastadas em uma das extremidades e livres na outra, 

adota-se: 

L2L0 =  (6.3) 

Para peças de comprimento efetivo L, em que as duas extremidades sejam indeslocáveis por 

flexão, não será considerada qualquer redução em decorrência da eventual continuidade estrutural da 

peça. Nestas condições, tem-se: 

LL0 =  (6.4) 

 

6.5 - Critérios gerais: vão teórico de peças fletidas 

Na avaliação de peças de madeira submetidas à flexão, deve-se considerar o vão teórico como 

o menor dos seguintes valores: 

- distância entre os eixos dos apoios; 

- vão livre acrescido da altura da seção transversal o elemento estrutural no ponto médio do 

vão livre, desconsiderando, contudo, acréscimos superiores a dez centímetros. 

 

6.6 - Critérios gerais: cargas concentradas junto aos apoios diretos 

As vigas de altura h, sujeitas a forças concentradas produzindo tensões de compressão nos 

planos longitudinais (compressão normal às fibras) localizadas a uma distância  do eixo do 

apoio, terão suas tensões de cisalhamento calculadas a partir de uma força cortante reduzida, dada pela 

expressão: 

h2a ≤
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h2
aVVred =  (6.5) 

 

6.7 - Critérios gerais: vigas entalhadas 

Em situações onde ocorrem variações bruscas de seção transversal, devidas à confecção de 

entalhes, o valor de cálculo da tensão de cisalhamento na seção mais fraca, de altura h , deverá ser 

multiplicada pela razão h/ , chegando-se à seguinte expressão, válida para > 0,75 h: 

1

1h 1h









=τ

11

d
d h

h
bh
V

2
3

 (6.6) 

A figura 6.1 ilustra esta situação. 

 
Figura 6.1 – Entalhes em vigas 

Nos casos onde /h ≤ 0,75, a NBR 7190/1997 recomenda o uso de parafusos verticais 

dimensionados à tração axial, que deverão resistir à totalidade da força cortante a ser transmitida. 

1h

Um alternativa é a utilização de variações de seção através de mísulas de comprimento não 

inferior a três vezes a altura do entalhe, respeitando-se o limite /h ≥ 0,5. A figura 6.2 ilustra esta 

situação. 

1h

 
Figura 6.2 – Entalhes com parafusos adicionais e mísulas 
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CAPÍTULO 7 – Dimensionamento de Elementos Estruturais 

A conceituação de segurança estrutural adotada pela NBR 7190/1997 baseia-se nas hipóteses 

do Método dos Estados Limites, nível de segurança I, e conduz ao dimensionamento de elementos 

estruturais de madeira considerando-se cada um dos estados limites (últimos ou de utilização) a que 

tais elementos podem estar sujeitos. 

No que se refere aos estados limites últimos, assunto deste capítulo, devem ser observadas as 

condições de resistência do material e de estabilidade da barra, isolada e no conjunto estrutural. 

Os casos das ligações entre peças estruturais e dos estados limites de utilização serão objeto de 

abordagem em capítulos específicos. 

 

7.1. - Tração paralela às fibras 

Peças sujeitas à tração paralela às fibras são mais comumente encontradas nas estruturas 

treliçadas. Entretanto, também podem ocorrer em sistemas de contraventamento de estruturas de 

cobertura, de pontes e de cimbramentos, entre outras. 

 

7.1.1 - Estado limite último: resistência à tração paralela 

Neste caso, a segurança de peças de madeira está garantida quando a tensão atuante (σt0,d) for 

menor ou igual à resistência de cálculo da referida solicitação (ft0,d), ou seja: 

σ t tf0 0,d ,d≤  (7.1) 

 

7.1.2 - Algumas restrições 

É conveniente salientar que para valores da inclinação α (ângulo entre a direção das fibras da 

madeira e o eixo longitudinal da peça) superiores a 6° [arctg (α) = 0,10], torna-se necessária a 

consideração da redução da resistência. Para tanto, emprega-se como referência a expressão de 

Hankinson: 
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( ) ( )α+α
=α 2

90t
2

0t

90t0t
t

cosfsenf
fff  (7.2) 

onde: 

fα: resistência na direção inclinada com ângulo α em relação às fibras da madeira; 

f0: resistência na direção paralela às fibras da madeira; 

f90: resistência na direção perpendicular às fibras da madeira; 

Nestas condições, tem-se: 

d,td,t f αα ≤σ  (7.3) 

Outra restrição estabelecida pela NBR 7190/1997 diz respeito à esbeltez máxima. Peças 

tracionadas  não devem ter comprimento teórico de referência excedendo a 50 vezes a menor 

dimensão da respectiva seção transversal. 

Relativamente aos furos para aplicação de pinos metálicos, se os mesmos estiverem presentes 

nas peças tracionadas poderão ser ignorados desde que a redução da área resistente não supere 10% da 

área total seção transversal considerada. Para porcentagens mais elevadas, a tensão atuante deverá ser 

calculada com base na área reduzida. 

 

7.2 - Peças submetidas à tração perpendicular (normal) às fibras 

Conforme as indicações da NBR 7190/1997, a condição de segurança de peças estruturais de 

madeira não devem depender diretamente da resistência à tração perpendicular, ou normal, às fibras, 

como ocorre em alguns casos de ligação entre peças estruturais (pinos metálicos, cavilhas), por 

exemplo. Quando as tensões atuantes puderem alcançar valores significativos, devem ser utilizados 

dispositivos para absorver as tensões atuantes, evitando a ruptura das peças de madeira. 

Desta forma, justifica-se a determinação da resistência da madeira à tração normal às fibras 

apenas para viabilizar a aplicação da expressão de Hankinson (6.2) na estimativa da resistência à 

tração da madeira em direção inclinada relativamente às fibras. 
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7.3 - Peças submetidas a compressão paralela às fibras 

Peças sujeitas à compressão paralela às fibras ocorrem em estruturas treliçadas e em sistemas 

de apoios (pilares) de diversos tipos de estruturas. Também podem ocorrer em sistemas de 

contraventamento e travamento de estruturas de cobertura, de pontes e de cimbramentos, entre outras. 

Para efeito de cálculo, a NBR 7190/1997 admite três situações, em função do índice de 

esbeltez λ: peças curtas, peças medianamente esbeltas e peças esbeltas. Cada caso será abordado 

separadamente. 

 

7.3.1 - Peças curtas ( ) 40≤λ

Peças de madeira comprimidas, com a limitação superior do índice de esbeltez em 40, são 

admitidas como solicitadas apenas à compressão simples, sendo dispensada a avaliação de eventuais 

efeitos oriundos de flexão. 

 

7.3.1.1 - Estado limite último: resistência à compressão paralela 

Neste caso, a segurança de peças de madeira está garantida quando a tensão atuante (σc0,d) for 

menor ou igual à resistência de cálculo da referida solicitação (fc0,d), ou seja: 

d,0cd,0c f≤σ  (7.4) 

 

7.3.1.2 - Algumas restrições 

Valem aqui as mesmas considerações a respeito da inclinação α (ângulo entre a direção das 

fibras da madeira e o eixo longitudinal da peça) superior a 6° [arctg (α) = 0,10], situação em que 

torna-se necessária a redução da resistência, empregando-se como referência a expressão de 

Hankinson (6.2). 

Relativamente aos furos para aplicação de pinos metálicos, os mesmos poderão ser ignorados 

se presentes nas seções transversais comprimidas. 
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7.3.2 - Peças medianamente esbeltas ( 8040 ≤λ≤ ) 

Peças de madeira comprimidas, com índice de esbeltez no intervalo , são 

admitidas como solicitadas à flexo-compressão, com os esforços de cálculo  (força normal) e  

(momento definido conforme segue). 

8040 ≤λ≤

dN dM

ddd e.NM =  (7.5) 

onde e (excentricidade de cálculo) é dada por: d









−

=
dE

E
1d NF

Fee  (7.6) 

sendo: 

ai1 eee +=  (7.7) 

A excentricidade inicial  é decorrente dos valores de cálculo  e  na situação de 

projeto. Não se tomará para tal excentricidade valor inferior a , sendo h a dimensão da seção 

transversal no plano de verificação. 

ie dN d1M

30/h

A excentricidade acidental  é devida a imperfeições geométricas das peças de madeira, 

sendo adotada com valor mínimo de Lo/300. 

ae

A carga crítica denotada por  é expressa por: EF

2
o

ef,co
2

E
L

IE
F

Π
=  (7.8) 

Em 6.8, I é o momento de inércia da seção transversal da peça relativo ao plano de flexão e 

é dado pela expressão 5.10. ef,0cE

 

7.3.2.1 - Estado limite último: perda de estabilidade 

Considera-se que a condição de segurança referente ao estado limite último ‘perda de 

estabilidade’ é atendida quando no ponto mais comprimido da seção transversal da peça for obedecida 

a condição: 
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1
ff d,0c

Md

d,0c

Nd ≤
σ

+
σ

 (7.9) 

Esta condição deve ser verificada para os planos de rigidez mínima e de rigidez máxima da 

peça. 

 

7.3.2.2 - Estado limite último: resistência de seções submetidas à flexo-
compressão 

A condição de segurança relativa à resistência das peças de madeira submetidas à flexo-

compressão é dada pela mais rigorosa das expressões registradas a seguir, aplicadas ao ponto de maior 

solicitação da borda mais comprimida. A função quadrática é adotada para levar em consideração a 

influência das tensões devidas à força normal de compressão. 

1
f

k
ff d,0c

d,My
M

d,0c

d,Mx
2

d,0c

d,Nc ≤
σ

+
σ

+








 σ
 (7.10) 

1
ff

k
f d,0c

d,My

d,0c

d,Mx
M

2

d,0c

d,Nc ≤
σ

+
σ

+








 σ
 (7.11) 

Nestas expressões, tem-se: 

=σ d,Nc  valor da cálculo da parcela da tensão normal atuante, decorrente da força normal de 

compressão; 

d,Mxσ  e σ  = tensões máximas devidas às componentes de flexão atuantes segundo as 

direções principais; 

d,My

Mk  = coeficiente de correção, que pode assumir os valores: 

Mk  = 0,5 para seções transversais retangulares 

Mk  = 1,0 para as demais seções transversais 

 

7.3.3 - Peças esbeltas ( )14080 ≤λ≤  

Peças de madeira comprimidas, com índice de esbeltez no intervalo (  são 

admitidas como solicitadas à flexo-compressão, com os esforços de cálculo  (força normal) e  

(momento definido conforme segue). 

)14080 ≤λ≤

dN dM
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−

=
dE

E
ef,1dd NF

F.e.NM  (7.12) 

onde a excentricidade efetiva e é expressa por: ef,1

ef,1e = e caic1 eeee ++=+  (7.13) 

sendo  a excentricidade decorrente da situação de projeto, a excentricidade acidental 

mínima e  é a excentricidade suplementar de primeira ordem que representa a fluência da madeira. 

ie ae

ce

A excentricidade inicial  é decorrente dos valores de cálculo  e  na situação de 

projeto. 

ie dN d1M

d

qd1gd1

d

d1
i N

MM
N
Me

+
==  (7.14) 

Na expressão 6.14, M  e  são os valores de cálculo, em cada situação de projeto 

considerada, dos momentos provocados pela ação permanente e pelas ações variáveis, 

respectivamente. 

gd1 qd1M

A excentricidade acidental  é devida a imperfeições geométricas das peças de madeira, 

sendo adotada com valor mínimo de Lo/300. 

ae

A excentricidade suplementar  é dada por: ce

( )Kaigc eee +=  (7.15) 

sendo o parâmetro K definido por: 

( )[ ]
( )[ ] 1

NNF
NN

K
k,q21k,gE

k,q21k,g −












ψ+ψ+−

ψ+ψ+φ
=  (7.16) 

com 121 ≤ψ+ψ  (fatores de combinação, definidos no item 4.3.3);  e  valores 

característicos da força normal devidos às ações permanentes e variáveis, respectivamente. Assim, 

tem-se: 

gkN qkN

d

d,g1
ig N

M
e =  (7.17) 
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Na expressão 6.17,  é o valor de cálculo do momento fletor devido às ações 

permanentes. 

gd1M

O coeficiente de fluência  é dado pela tabela 7.1, transcritos do texto da NBR 7190/1997. φ

Tabela 7.1 – Coeficiente de fluência φ . Fonte: NBR 7190/1997 

Classes de carregamento Classes de umidade (1) e (2) Classes de umidade (3) e (4) 

Permanente ou longa duração 0,8 2,0 

Média duração 0,3 1,0 

Curta duração 0,1 0,5 
 

7.3.3.1 - Estado limite último: perda de estabilidade 

Considera-se que a condição de segurança referente ao estado limite último ‘perda de 

estabilidade’ é atendida quando no ponto mais comprimido da seção transversal da peça for obedecida 

a condição: 

1
ff d,0c

Md

d,0c

Nd ≤
σ

+
σ

 (7.18) 

Esta condição deve ser verificada para os planos de rigidez mínima e de rigidez máxima da 

peça. 

 

7.3.3.2 - Estado limite último: resistência de seções submetidas à flexo-
compressão 

A condição de segurança relativa à resistência das peças de madeira submetidas à flexo-

compressão é dada pela mais rigorosa das expressões registradas a seguir, aplicadas ao ponto de maior 

solicitação da borda mais comprimida. A função quadrática é adotada para levar em consideração a 

influência das tensões devidas à força normal de compressão. 

1
f

k
ff d,0c

d,My
M

d,0c

d,Mx
2

d,0c

d,Nc ≤
σ

+
σ

+








 σ
 (7.19) 

1
ff

k
f d,0c

d,My

d,0c

d,Mx
M

2

d,0c

d,Nc ≤
σ

+
σ

+








 σ
 (7.20) 
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Nestas expressões, valem os mesmos comentários apresentados em 7.3.2.2. 

 

7.4 - Peças submetidas à compressão normal às fibras 

Peças sujeitas à compressão normal (perpendicular) às fibras ocorrem nas regiões de apoio das 

estruturas, bem como nos locais de transferência de forças entre elementos estruturais de madeira. 

Mais recentemente, com a perspectiva de disseminação, no país, do emprego de pontes com tabuleiros 

protendidos transversalmente, vem aumentando o interesse da avaliação do comportamento de peças 

de madeira submetidas à compressão normal às fibras. 

 

7.4.1 - Estado limite último: resistência à compressão normal às fibras 

Neste caso, a segurança de peças de madeira está garantida quando a tensão atuante (σc90,d) for 

menor ou igual à resistência de cálculo da referida solicitação (fc90,d), ou seja: 

d,90cd,90c f≤σ  (7.21) 

 

7.4.2 - Outras considerações 

Na avaliação de peças submetidas à compressão normal às fibras, algumas particularidades 

devem ser observadas. 

Na hipótese de não se dispor dos valores da resistência da madeira à compressão normal 

obtidos em laboratório, a NBR 7190/1997 permite sua estimativa com a expressão: 

nd,0cd,90c .f.25,0f α=  (7.22) 

Em situações especiais, pode-se assumir nα  = 1,0: 

- quando a carga estiver atuando na extremidade da peça considerada; 

- quando a carga estiver atuando de modo distribuído na totalidade da superfície das peças de 

apoio. 

Os demais valores do coeficiente nα  são dados na tabela 7.2, transcritos da NBR 7190/1997. 
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Tabela 7.2 – Valores de . Fonte: NBR7190/1997. nα

Extensão da carga normal às fibras, medida 
paralelamente a estas (cm) 

nα  

1 2,00 

2 1,70 

3 1,55 

4 1,40 

5 1,30 

7,5 1,15 

10 1,10 

≥ 15 1,00 

Tal verificação também se aplica nos casos de arruelas, tomando-se como extensão de carga a 

dimensão do seu diâmetro ou lado. 

 

7.5 - Peças submetidas à compressão inclinada em relação às fibras 

A solicitação de compressão inclinada em relação às fibras, em peças estruturais de madeira 

ocorre principalmente em treliças, nas quais, em razão da natureza e da intensidade das ações atuantes, 

não se verifica a inversão dos esforços nas barras. Neste caso, algumas ligações podem ser 

confeccionadas com entalhes, provocando a mencionada solicitação. 

Assim como na tração inclinada em relação às fibras, a NBR 7190/1997 permite desconsiderar 

a influência da inclinação α (ângulo entre a direção das fibras da madeira e o eixo longitudinal da 

peça) quando este ângulo é inferior a 6°. Para valores superiores torna-se necessária a consideração da 

redução da resistência, utilizando-se a expressão de Hankinson: 

( ) ( )α+α
=α 2

90c
2

0c

90c0c
c

cosfsenf
fff  (7.23) 

Nesta expressão: 

=αcf  resistência à compressão inclinada em relação às fibras 

=0cf  resistência à compressão paralela às fibras 

=90cf  resistência à compressão normal às fibras, dada pela expressão 7.22. 
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7.6 - Peças submetidas à flexão simples reta 

Peças submetidas à flexão simples reta são muito freqüentes em estruturas de madeira, sendo 

encontradas nas fôrmas e cimbramentos, em alguns tipos de cobertura, em pisos, mezzaninos, entre 

outras. 

 

7.6.1 - Estado limite último: resistência à compressão e à tração paralela às 
fibras 

Nas peças estruturais submetidas a momento fletor cujo plano de ação contém um dos eixos 

centrais de inércia da respectiva seção transversal resistente, a segurança é garantida pelo atendimento 

simultâneo das condições: 

d,0cd,1c f≤σ  (7.24) 

d,0td,2t f≤σ  (7.25) 

Nas expressões 7.24 e 7.25, tem-se: 

=d,0cf  resistência da madeira à compressão paralela às fibras; 

=d,0tf  resistência da madeira à tração paralela às fibras; 

=σ d,1c  tensão atuante de cálculo na borda mais comprimida (borda 1); 

=σ d,0t  tensão atuante de cálculo na borda mais tracionada (borda 2). 

Os dois últimos parâmetros são determinados através das expressões: 

c

d
d,1c W

M
=σ  (7.26) 

t

d
d,2t W

M
=σ  (7.27) 

onde  e  são os módulos de resistência correspondentes. cW tW

 

7.6.2 - Estado limite último: resistência ao cisalhamento longitudinal 

Nas peças estruturais submetidas à flexão com força cortante, a condição de segurança 

relativamente às tensões tangenciais (cisalhamento longitudinal) é dada pela expressão: 
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d,0vd f≤τ  (7.28) 

sendo: 

=τd  valor de cálculo tensão de cisalhamento na seção mais solicitada da peça; 

=d,0vf  resistência da madeira ao cisalhamento paralelo às fibras. 

O valor de cálculo  é determinado por: dτ

bI
MV sd

d =τ  (7.29) 

onde: 

Vd = valor de cálculo do esforço cortante; 

MS = momento estático; 

B = espessura da seção transversal no ponto considerado; 

I = momento de inércia da seção transversal relativo ao plano de flexão. 

 

7.6.3 - Estado limite último: resistência à compressão normal às fibras 

Nas peças aqui consideradas, este estado limite ocorre nas regiões dos apoios e nos locais de 

transferências de forças entre os elementos integrantes do conjunto estrutural. A condição de 

segurança é atendida quando a tensão atuante (σc90,d) for menor ou igual à resistência de cálculo da 

referida solicitação (fc90,d), ou seja: 

d,90cd,90c f≤σ  (7.30) 

A tensão atuante deve ser determinada a partir da área de contato entre a peça avaliada e o 

elemento de apoio. 

A resistência de cálculo é determinada de modo análogo ao comentado no item 7.4.2. 

 

7.6.4 - Estado limite último: estabilidade lateral 

A NBR 7190/1997 não se refere, de modo mais direto, a um critério específico para a 

verificação da estabilidade lateral de vigas. Entretanto, na avaliação do correspondente estado limite, 

permite o emprego de um modelo teórico, cuja comprovação tenha sido efetuada a partir de análise 

experimental. 
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A NBR 7190/1997 considera dispensada a necessidade de ser verificada a segurança relativa 

ao estado limite último “perda de estabilidade lateral” se forem atendidas as seguintes condições: 

- os apoios de extremidade da vida impedem a rotação de suas seções extremas em torno do 

eixo longitudinal da peça; 

- é utilizado um conjunto de elementos de travamento ao longo do comprimento L da viga, 

afastados entre si de uma distância não superior a L , impedindo a rotação das seções transversais em 

torno do eixo longitudinal da peça. 

1

No caso de vigas de seção transversal retangular, com altura h e largura b,  é determinado a 

partir da expressão: 

1L

d,0cM

ef,0c1
f

E
b
L

β
≤  (7.31) 

onde o coeficiente βM é dado por: 

2
1

2
3

f

E
M

63,0
b
h

b
h

26,0
1







 −









γ
β

π
=β  (7.32) 

Os valores para  βM  apresentados pela NBR 7190/1997 no item 7.5.6 são transcritos a seguir. 

Tabela 7.3 - Coeficiente de correção βM. Fonte: NBR 7190/1997. 

h/b βM h/b βM 

1 6 11 41,2 

2 8,8 12 44,8 

3 12,3 13 48,5 

4 15,9 14 52,1 

5 19,5 15 55,8 

6 23,1 16 59,4 

7 26,7 17 63,0 

8 30,3 18 66,7 

9 34,0 19 70,3 

10 37,6 20 74,0 
 



Apostila: Estruturas de Madeira (Dimensionamento)  82 

Quando ocorrer a situação onde: 

d,0cM

ef,0c1
f

E
b
L

β
>  (7.33) 

Também se dispensa a verificação da segurança relativa ao estado limite último “perda de 

estabilidade lateral” uma vez satisfeita a condição de resistência à compressão paralela na flexão, dada 

pela expressão: 

M
1

ef,0c
d,1c

b
L
E

β







≤σ  
(7.34) 

 

7.7 - Peças submetidas à flexão simples oblíqua 

Peças submetidas à flexão simples oblíqua, caracterizadas pelo fato de o plano de ação do 

momento fletor não conter um dos seus eixos centrais de inércia, são muito freqüentes em estruturas 

de cobertura. É o caso, por exemplo, das terças e das ripas. 

 

7.7.1 - Estado limite último: resistência à compressão e à tração paralela às 
fibras 

Nas peças estruturais submetidas à flexão simples oblíqua, a segurança é garantida pelo 

atendimento simultâneo das condições: 

1
f

k
f wd

d,My
M

wd

d,Mx ≤
σ

+
σ

 (7.35) 

1
ff

k
wd

d,My

wd

d,Mx
M ≤

σ
+

σ
 (7.36) 

onde: 

d,Mxσ  e σ  = tensões atuantes máximas de projeto, devidas às componentes de flexão 

segundo os eixos principais "x" e "y", respectivamente; 

d,My

wdf = resistência de cálculo de tração paralela às fibras ou de compressão paralela às fibras, 

conforme a borda verificada. 
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Mk  = coeficiente de correção em função da geometria da seção transversal, discutido em 

7.3.2.2.  

Para situações onde a inclinação das fibras em relação ao eixo axial da peça for superior a 6°, 

utiliza-se a resistência reduzida, de acordo com a expressão de Hankinson, citada no item 7.5. 

 

7.7.2 - Estado limite último: resistência à compressão normal às fibras 

Valem aqui as mesmas considerações apresentadas no item 7.6.3 para a verificação do estado 

limite último resistência à compressão normal às fibras. 

 

7.7.3 - Estado limite último: estabilidade lateral 

Valem aqui as mesmas considerações apresentadas no item 7.6.4 para a verificação do estado 

limite último perda de estabilidade lateral. 

 

7.8 - Peças submetidas à flexo-tração 

Em estruturas de madeira, peças submetidas à flexo-tração ocorrem em determinadas 

composições geométricas, em particular no caso de treliças para cobertura ou para pontes. 

 

7.8.1 - Estado limite último: resistência à tração paralela às fibras 

A NBR 7190/1997 menciona que a condição de segurança nas peças submetidas à flexo-tração 

será obedecida verificando-se as duas expressões a seguir, aplicadas ao ponto de maior solicitação da 

borda mais tracionada. 

Observe-se que as expressões levam em conta as tensões provadas pela força normal de tração 

e pelo momento fletor. 

1
f

k
ff d,0t

d,My
M

d,0t

d,Mx

d,0t

d,Nt ≤
σ

+
σ

+
σ

 (7.37) 

1
ff

k
f d,0t

d,My

d,0t

d,Mx
M

d,0t

d,Nt ≤
σ

+
σ

+
σ

 (7.38) 
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onde: 

d,Ntσ  = valor de cálculo da tensão normal atuante devida à força axial de tração. 

d,0tf  = resistência de cálculo da madeira à tração paralela às fibras. 

Mk  = coeficiente de correção em função da geometria da seção transversal, discutido em 

7.3.2.2. 

 

7.8.2 - Estado limite último: resistência à compressão normal às fibras 

Valem aqui as mesmas considerações apresentadas no item 7.6.3 para a verificação do estado 

limite último resistência à compressão normal às fibras. 

 

7.9 - Peças submetidas à flexo-compressão 

Peças sujeitas à flexo-compressão paralela ocorrem em determinadas composições 

geométricas, em particular no caso de treliças para cobertura ou para pontes; em sistemas de apoios 

(pilares) de diversos tipos de estruturas; em vigas sob diversas condições; em sistemas de 

contraventamento e travamento; em elementos estruturais integrantes de cimbramentos, entre outras. 

A avaliação da segurança destas peças será feita de acordo com as recomendações da NBR 

7190/1997 referentes às peças sujeitas à compressão paralela às fibras, com índice de esbeltez acima 

de 40, para as quais é indicada a adoção de excentricidades (ver comentários nos itens 7.3.2 e 7.3.3) 

que provocam o surgimento de momentos fletores e das tensões normais correspondentes. 

No caso de peças medianamente esbeltas ( 40 80≤λ≤ ), devem ser verificados os estados 

limites últimos discutidos nos itens 7.3.2.1 (perda de estabilidade) e 7.3.2.2 (resistência de seções 

submetidas à flexo-compressão). 

No caso de peças esbeltas (80 140≤λ≤ ), devem ser verificados os estados limites últimos 

discutidos nos itens 7.3.3.1 (perda de estabilidade) e 7.3.3.2 (resistência de seções submetidas à flexo-

compressão). 
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7.10 - Peças submetidas à torção 

A NBR 7190/1997 recomenda que sejam evitadas situações estruturais onde as peças de 

madeira estejam sujeitas à torção. Esta recomendação se baseia na inconveniência do risco de ruptura 

por tração normal às fibras (ver comentários apresentados no item 7.2), em decorrência do estado 

múltiplo de tensões atuantes. 

Não sendo possível evitar os esforços de torção, a segurança do elemento estrutural estará 

verificada respeitando-se a condição: 

d,0vd,T f≤τ  (7.39) 

onde: 

d,Tτ  = valor de cálculo da tensão de cisalhamento, que deve ser determinada pelas expressões 

da Teoria da Elasticidade, a partir das solicitações de cálculo T . d

d,0vf  = resistência de cálculo da madeira ao cisalhamento paralelo às fibras. 

 

7.11 - Algumas situações especiais 

Em diversas situações de projeto, o emprego de peças simples não é suficiente para vencer os 

esforços solicitantes. Nestes casos, passa-se a empregar um número maior de peças, compondo-as de 

modo a viabilizar a seção resistente necessária. Nos itens a seguir são discutidas as composições 

geométricas mais comumente empregadas na solução de problemas de elementos estruturais 

submetidos à flexo-compressão e à flexão simples. 

 

7.11.1 - Peças solidarizadas descontinuamente  

Uma da soluções estruturais mais comumente empregadas são as seções transversais 

múltiplas, isto é, formadas por duas ou três peças com seção transversal retangular, nominalmente de 

dimensões equivalentes, solidarizadas descontinuamente. Tais peças são freqüentemente projetadas 

para pilares, bem como para elementos de treliças, solicitadas à flexo-compressão. 

A composição destas peças se estabelece a partir por espaçadores interpostos ou por chapas 

laterais de fixação, solidarizados por pregos ou parafusos. Conforme ilustrado na figura 7.1, a 

geometria da seção transversal múltipla deve respeitar as seguintes condições normativas: 
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- distância entre elementos longitudinais no caso de espaçadores interpostos: a distância entre 

as faces internas (a) das peças que compõem a nova seção deve ser no máximo igual a três vezes a 

espessura (b1) do elemento de seção retangular, ou seja, 1b3a ≤ ; 

- distância entre elementos longitudinais no caso de chapas laterais: tal distância não deve 

superar seis vezes a espessura (b1) do elemento de seção retangular, ou seja, ( a b ); ≤ 6 1

- distância entre eixos dos elementos de fixação (L1): ao longo do comprimento L da peça 

estrutural: os elementos de fixação (espaçadores laterais ou chapas interpostas) devem estar 

igualmente espaçados. 

Figura 7.1 Pecas solidarizadas descontinuamente 

A fixação dos espaçadores interpostos aos elementos longitudinais é permitida através do 

emprego de apenas dois parafusos ajustados e dispostos na direção axial da peça. Para tanto, algumas 

recomendações são impostas: 

- espaçamento mínimo (na direção longitudinal) entre eixos de parafusos deve ser de quatro 

vezes o diâmetro dos parafusos em questão; 

- espaçamento mínimo (na direção longitudinal) entre o eixo do parafuso e as bordas do 

espaçador deve ser de sete vezes o diâmetro do parafuso em questão. 

A referidas peças devem ter sua segurança verificada em relação ao estado limite último de 

instabilidade global empregando-se a expressão: 

d,0c
ef,y

2

11

d

2ef,y

2dd f
I

In1
Aa2

M
WI
IM

A
N

≤









−++  (7.30) 



Apostila: Estruturas de Madeira (Dimensionamento)  87 

onde: 

W2 =  módulo de resistência à flexão: 









=

2
b
IW

1

2
2  

(7.31) 

Nd e Md = já definidos anteriormente; 

Os demais parâmetros são definidos com auxílio da Figura 7.2. 

 
Figura 7.2 - Parâmetros para seção transversal múltipla (dois e três elementos) 

De acordo com a Figura 7.2, têm-se os valores correspondentes aos parâmetros geométricos 

das seções transversais isoladas: 

111 hbA =   ;  
12
hbI

3
11

1 =   ;  
12

hbI
3
1

2 =  (7.33) 

Ainda de acordo com a Figura 7.2, os valores correspondentes aos parâmetros geométricos das 

seções transversais múltiplas são dados por: 

1nAA =   ;  1x nII =   e   I  1
2
12y Aa2nI += (7.34) 

onde: 

b1 e h1 = dimensões da seção transversal; 

A1 =  área da seção transversal do elemento isolado; 

I1 e I2 =  momentos de inércia da seção transversal do elemento isolado, relativos aos eixos  

principais 1-1 e 2-2, respectivamente; 

n =  número de elementos que compõem a seção transversal; 

A = área total da seção transversal; 

Ix e Iy =  momentos de inércia relativos aos eixos x e y, respectivamente. 
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O valor de cálculo para o momento de inércia em relação ao eixo “y” deverá ser corrigido 

através do coeficiente β , conforme o que segue: I

yIef,y II β=  (7.34) 

sendo: 

( )yy
2

2

2
2

I
ImI

mI
α+

=β     e   
1L

Lm =  (7.35) 

onde: 

m = número de intervalos em que foi dividido o comprimento total (L); 

L1 = espaçamento entre eixos dos elementos de fixação; 

αy = coeficiente de redução do momento de inércia, em função do tipo de elemento de fixação, 

ou seja, espaçadores interpostos (αy=1,25) e chapas laterais (αy=2,25). 

A redução do momento de inércia  se justifica em função da perda de rigidez ocasionada 

pela solidarização entre as peças longitudinais pelos elementos de fixação. Neste caso, vale observar 

que o valor do momento de inércia reduzido I

yI

y,ef não poderá ser inferior ao valor do momento de 

inércia da peça isolada  I2, ou seja: 

2ef,y II ≥  (7.36) 

Em resumo, a verificação deve ser feita como se a peça fosse maciça de seção transversal “A” 

e momentos de inércia “Ix” e ”Iy,ef”. 

A segurança relativa aos espaçadores e de suas ligações com os elementos componentes deve 

ser verificada para um esforço de cisalhamento cujo valor de cálculo é expresso por: 

1

1
d,0v1d a

LfAV =  (7.37) 

Será dispensada a verificação da estabilidade local dos trechos de comprimento L  das peças 

solidarizadas descontinuamente, uma vez respeitadas as limitações: 

1

111 b18Lb9 ≤≤  (7.38) 

1b3a ≤  , no caso de peças interpostas (7.39) 

1b6a ≤  , no caso de peças com chapas laterais (7.40) 
 



Apostila: Estruturas de Madeira (Dimensionamento)  89 

7.11.2 - Peças com seção transversal composta 

Por definição, as peças com seção transversal composta são aquelas formadas a partir de 

elementos isolados, com solidarização contínua, através de pinos metálicos (pregos e parafusos), 

cavilhas, ou outro tipo de conector. Deste modo, é possível obter seções transversais  I, T, duplo T, 

caixão, entre outras. Tais peças são muito empregadas em pilares, em barras de treliça, barras sujeitas 

à flexão, principalmente quando o nível dos esforços solicitantes é mais elevado. 

A verificação resistência e da estabilidade das peças com seção transversal composta, 

solicitadas à compressão ou flexo-compressão, deve ser feita de acordo as recomendações discutidas 

em 7.3, referentes às peças medianamente esbeltas e esbeltas, respectivamente. As reduções de rigidez 

são discutidas a seguir. 

As peças solicitadas à flexão simples e composta, cujas seções transversais sejam formadas 

por elementos solidarizados continuamente por pinos (pregos ou parafusos) e interligados por 

conectores metálicos (anéis metálicos) serão consideradas peças maciças, desde que efetuadas as 

necessárias reduções no valor do momento de inércia. Desta forma, o momento de inércia reduzido 

empregado para a avaliação da segurança em peças fletidas é dado por: 

teorrred II α=  (7.41) 

onde: 

redI = momento de inércia reduzido; 

=teorI  momento de inércia teórico resultante da composição da seção transversal; 

=αr  coeficiente de redução. 

 

7.11.2.1 - Solidarização por pregos - seção T, I, caixão e duplo T 

Nestes casos, têm-se os seguintes valores do coeficiente de redução: 

- seções transversais tipo T -  =αr  0,95; 

- seções transversais tipo I e caixão - =αr  0,85. 

As seções transversais tipo “duplo T” não são mencionadas nas recomendações da NBR 

7190/1997, porém, GESUALDO [2] sugere  =αr  0,85. 
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7.11.2.2 - Solidarização por anéis metálicos - seção retangulares e circulares 

Nestes casos, têm-se os seguintes valores do coeficiente de redução: 

- seções transversais com dois elementos superpostos - =αr  0,85; 

- seções transversais com três elementos superpostos - =αr  0,70. 

 

7.11.2.3 - Peças compostas com alma em treliça ou de chapa de compensado 

Para o dimensionamento à flexão simples e composta, considera-se exclusivamente a 

contribuição dos banzos comprimido e tracionado, sem redução do momento de inércia. Pode-se 

observar que, nestes casos, as almas das peças fletidas não contribuem para o cálculo da rigidez, 

porém suas ligações com os respectivos banzos (superior e inferior) devem ser dimensionadas ao 

cisalhamento, considerando a seção transversal maciça. 

 

7.11.2.4 - Peças compostas por lâminas de madeira colada 

As peças de madeira laminada colada devem ser formadas por lâminas de primeira categoria, 

conforme as exigências normativas, com espessuras não superiores a 30 milímetros, sendo dispostas 

com seus planos médios paralela ou perpendicularmente ao plano das cargas. Devem ser coladas com 

adesivos à prova d’água, sob pressão, em processo industrial adequado que solidarize 

permanentemente o sistema estrutural. Em lâminas adjacentes com espessuras t, as emendas deverão 

estar afastadas entre si dos seguintes valores: 

- distância não inferior a vinte e cinco vezes sua espessura; 

- distância não inferior a altura h da viga. 

Para uma viga, cujas emendas estão contidas em um comprimento não superior a altura h, 

considera-se como se todas estivessem na mesma seção transversal resistente. As lâminas emendadas 

terão suas seções transversais resistentes reduzidas dos seguintes valores: 

- emenda dentada (finger joints) - =αr  0,90; 

- emenda em cunha com inclinação de 1:10 - =αr  0,85; 

- emendas de topo - α =r  0 

Assim sendo, a seção transversal reduzida é dada por: 
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teorrred AA α=  (7.42) 

onde: 

=redA área reduzida da seção transversal; 

=teorA  área teórica da seção transversal; 

=αr  coeficiente de redução. 

 


