
 

 

 

 

 

Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

Coberturas e Pavimentos  

 

Tomás Francisco Ribeiro Mendes Martins 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Civil 

 

Júri 

  Presidente: Prof. Pedro Guilherme Sampaio Viola Parreira 

Orientadores: Prof. Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira 

              Prof. Luís Manuel Coelho Guerreiro 

    Vogais: Prof. Augusto Martins Gomes 

 

Outubro 2010 

  



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

II 

 

  



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

III 

 

Resumo 

 

O presente trabalho consiste na elaboração do estado da arte do dimensionamento de 

estruturas de madeira, onde se deu particular ênfase à análise da regulamentação actual 

aplicável a estruturas de pavimentos e de suporte de coberturas. Esta abordagem foi efectuada 

sob o enquadramento da nova versão do Eurocódigo 5 (EN 1995-1-1:2004) e tem por base 

uma recolha de informação já disponível sobre as características mecânicas e de resistências 

dos tipos de elementos de madeira mais comuns em Portugal.   

Os Eurocódigos são documentos que visam a unificação de critérios e normas de cálculo e 

dimensionamento de estruturas de engenharia civil em toda a União Europeia. O Eurocódigo 5: 

Design of timber structures rege a utilização da madeira como elemento estrutural e é 

composto por três partes: 

 EN 1995-1-1 Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules 

for buildings  

 EN 1995-1-2 Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural fire design 

 EN 1995-2 Design of timber structures – Part 2: Bridges. 

O conteúdo deste trabalho diz respeito à parte 1-1: Common rules and rules for buildings que 

inclui os requisitos de resistência mecânica, de manutenção e de durabilidade das estruturas 

de madeira, assim como a sua concepção. 

A compreensão dos modelos estruturais é complementada pela execução de exemplos de 

aplicação na parte final do trabalho. Todo o trabalho experimental incidiu em duas soluções 

muito utilizadas em Portugal, tanto para as coberturas como para os pavimentos de madeira. 
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Abstract 

 

The general purpose of this study consisted in determining the state of the art of design of 

wooden structures, with emphasis on the analysis methods and the evaluation of current 

regulations, specifically in the areas of pavement and roofing support structure construction. 

This approach will be done according to the new version of Eurocode 5 (EN 1995-1-1:2004), 

and based on a collection of information readily available regarding the resistance and 

mechanical properties of the types of wood(en) elements most commonly found in Portugal. 

The Eurocodes are documents that aim at the unification of criteria and standards for calculus 

and design of structures for civil engineering throughout the entire European Union.  

Eurocode 5: Design of timber structures regulates the use of wood as a structural element and 

is comprised of three parts: 

 EN 1995-1-1 Design of timber structures – Part 1-1: General – Common Rules and 

Rules for Buildings  

 EN 1995-1-2 Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural Fire Design 

 EN 1995-2 Design of timber structures – Part 2: Bridges. 

The contents of this study pertain to part 1.1: Common rules and rules for buildings, which 

includes the requirements for mechanical resistance, maintenance and durability of wooden 

structures, as well as their conception. 

The understanding of the structural models is complemented by the demonstration of practical 

application examples in the final part of the study. All experimental work was focused on two 

solutions frequently used in Portugal, for both roofing covers and wooden pavements.  
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1. Introdução 

 

A madeira, proveniente de florestas bem geridas, é um dos recursos disponíveis mais 

sustentáveis e é um material que adquiriu uma importância extrema dado as várias aplicações 

que este material tem, nomeadamente no campo da engenharia civil. Com uma relação peso-

resistência muito favorável é um material capaz de transmitir tanto tensões de compressão 

como de tracção. Consequentemente a madeira é um material naturalmente apropriado para 

elementos sujeitos a esforços de flexão. 

Trata-se de um material que é usado para uma variedade de formas estruturais como vigas, 

colunas, treliças e é usado também na construção de sistemas como pilhas de 

armazenamento, ou cofragens para peças de betão armado. Existe uma série de 

características inerentes que fazem da madeira um material ideal para a construção. Contudo 

há que ter em conta limitações nas dimensões máximas das secções transversais e dos 

comprimentos de madeira sólida serrada. Estes e outros problemas conseguem hoje em dia 

ser ultrapassados pelo desenvolvimento de produtos derivados da madeira. As técnicas de 

laminação permitem obter elementos de qualidade superior e em qualquer forma e tamanho, 

sendo o transporte a única limitação. 

Na parte inicial deste trabalho são descritas as propriedades relevantes que a madeira assume 

na engenharia civil. Destaca-se o facto das propriedades da madeira, ao contrário de outros 

materiais como o aço ou o betão armado, serem extremamente sensíveis às condições 

ambientais. Por exemplo o teor de humidade tem um efeito directo na resistência e na rigidez 

da madeira. Uma boa compreensão das características físicas e mecânicas da madeira é 

essencial para a execução de estruturas seguras e duradouras. 

Com este trabalho pretende-se abordar algumas das aplicações estruturais da madeira, mais 

especificamente na execução de pavimentos e de estruturas de suporte de coberturas. Esta 

abordagem será feita sob o enquadramento da nova versão do Eurocódigo 5 (EN 1995-1-

1:2004). Os Eurocódigos são documentos que visam a unificação de critérios e normas de 

cálculo e dimensionamento de estruturas de engenharia civil em toda a União Europeia. O 

Eurocódigo 5: Design of timber structures rege a utilização da madeira como elemento estrutural 

e é composto por três partes: 

 EN 1995-1-1 Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules 

for buildings  

 EN 1995-1-2 Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural fire design 

 EN 1995-2 Design of timber structures – Part 2: Bridges. 

O conteúdo deste trabalho diz respeito à parte 1-1: Common rules and rules for buildings que 

inclui os requisitos de resistência mecânica, de manutenção e de durabilidade das estruturas 
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de madeira, assim como a sua concepção. Questões como o comportamento térmico ou o 

isolamento acústico não são considerados no EC5. A concepção de estruturas de madeira para 

a situação de exposição acidental de incêndio deve ser realizada em conformidade com os 

requisitos da EN 1995-1-2, e esta condição de projecto também não é abordada no presente 

trabalho. 

1.1. Objectivo da dissertação 

 

O objectivo geral deste trabalho consistiu em rever o estado da arte do dimensionamento de 

estruturas de madeira, com ênfase nas metodologias de análise da regulamentação actual.  

Neste trabalho pretende-se recolher o tipo de soluções estruturais mais comuns em 

pavimentos e estruturas de cobertura, assim como a avaliação e análise da regulamentação 

actual para o dimensionamento de estruturas de madeira. Esta avaliação tem por base uma 

recolha de informação já disponível sobre as características mecânicas dos tipos de madeira 

mais comuns em Portugal. 

A compreensão dos modelos estruturais é complementada pela execução de exemplos de 

aplicação na parte final do trabalho. Os exemplos de aplicação incidiram em duas soluções 

muito utilizadas em Portugal, tanto para as coberturas como para os pavimentos de madeira. 

1.2. Organização da dissertação 

 

Para a consecução dos objectivos definidos na secção anterior, este estudo foi dividido em 

vários capítulos. O capítulo primeiro constitui o enquadramento geral dos objectivos a cumprir 

ao longo do trabalho e a organização do mesmo.  

No capítulo segundo é feita uma abordagem geral de alguns tipos de madeira, designadamente 

a madeira maciça, a madeira lamelada-colada, a madeira micro lamelada-colada, as placas de 

aglomerado de partículas, o contraplacado, e, finalmente, os aglomerados de fibras de 

madeira. Ainda neste capítulo se apontam as várias características gerais da madeira em 

função do tipo e da estrutura, as suas propriedades físicas, como seja a densidade e a 

retracção, entre outras; as propriedades mecânicas, tais como a resistência à compressão e à 

flexão, a elasticidade, a resiliência e a dureza, entre outras. Para finalizar este capítulo 

abordou-se o conjunto de factores que influenciam a resistência mecânica, como a humidade, 

a inclinação do fio e os defeitos naturais, e finalmente a durabilidade e preservação da 

madeira. 

No capítulo terceiro é abordada a utilização da madeira em soluções estruturais, em particular 

nos pavimentos e coberturas.  
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No capítulo quarto apresenta-se a regulamentação actual, seja a europeia seja a nacional, em 

particular para o dimensionamento de estruturas tendo em vista a segurança estrutural. 

No capítulo quinto demonstra-se a aplicação da madeira em pavimentos e coberturas nos 

termos previstos no Eurocódigo 5: Projecto de estruturas de madeira – Parte 1-1: Regras 

gerais e regras para edifícios. Incide-se sobretudo na verificação dos estados limite de serviço 

para os pavimentos, nomeadamente, de deformação e vibração e na verificação dos estados 

limite últimos para as coberturas, nomeadamente de tracção, compressão, flexão composta e 

encurvadura. 

No capítulo sexto são expostas as notas finais e conclusões do estudo realizado.  
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2. Madeira, o material 

 

A madeira é um material orgânico com origem no tecido formado pelas plantas lenhosas. É um 

material naturalmente resistente e relativamente leve, o que permite a sua utilização para fins 

estruturais e de sustentação de construções.  

Relativamente a outros materiais utilizados na construção civil, a madeira apresenta maior 

complexidade e quanto à sua utilização esta requer conhecimentos técnicos e científicos 

específicos. É necessário ter em conta o grau de variabilidade dentro da própria espécie e as 

propriedades distintas que condicionam aplicações específicas. 

As propriedades organolépticas como a cor, a textura, o desenho, o odor, o brilho e o peso são 

variáveis de espécie para espécie. Ao mesmo nível existem propriedades físicas como a 

densidade, a dureza, a resistência mecânica, a permeabilidade e a trabalhabilidade que 

também são características da espécie de madeira. 

As características de elementos de madeira que sejam da mesma espécie podem variar de 

árvore para árvore, e na mesma árvore se for obtida de locais diferentes da mesma. 

Existem no entanto propriedades que são comuns a todas as espécies de madeira, tais como a 

estrutura celular de origem biológica, a natureza anisotrópica e a higroscopia. O facto de ser 

inflamável quando seca e a susceptibilidade ao ataque dos agentes xilófagos, como fungos e 

insectos, é uma característica que também está presente em todas as espécies de madeiras. 

Pela sua disponibilidade e características a madeira foi sendo sempre utilizada pelo Homem, 

sendo um dos primeiros materiais a ser explorado pelo Homem. Apesar do aparecimento de 

materiais sintéticos, a madeira continua a manter uma imensidade de usos directos e serve de 

matéria-prima para uma grande quantidade de produtos. A madeira está presente na origem de 

indústrias como a papeleira ou a marcenaria e a carpintaria. É igualmente um material que 

assume um papel relevante na construção de diversas estruturas fora do domínio da 

engenharia civil como sejam, por exemplo os navios.  

A madeira, dentro de certos limites para as acções actuantes, pode ser considerada como um 

material com comportamento elástico, isto é, assume a sua forma original quando as tensões 

actuantes são removidas. Este comportamento verifica-se até ao limite elástico, o que implica 

que os carregamentos que não atingem o limite elástico provocam apenas deformações 

recuperáveis. Caso seja excedido este limite, passa a existir uma parcela de deformação 

irrecuperável que teve origem nos danos da estrutura interna do material.  
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Figura 1 - Natureza elástica de uma peça de madeira (Brandon) 

A Figura 1 ilustra a relação entre a tensão/carga e a deformação/deslocamento num elemento 

genérico de madeira à compressão. Deste gráfico é possível inferir algumas propriedades 

importantes do material, tais como o módulo de elasticidade, se o material é dúctil ou frágil e se 

as deformações irão ser recuperadas depois de remover o carregamento, ou se a deformação 

que resulta é permanente.  

Neste caso é possível verificar que o material tem comportamento elástico na primeira parte da 

curva (Elastic zone). Esta zona divide-se numa parte onde a deformação é directamente 

proporcional ao carregamento e noutra onde tal já não se verifica. Com o aumento da carga 

atinge-se o limite de proporcionalidade (Limit of proportionality), após o qual a deformação 

continua a aumentar, mas agora num regime não proporcional ao carregamento. Contudo até 

ser atingido o limite elástico (Elastic Limit) as deformações são recuperáveis, após a remoção 

da carga aplicada, tal como já referido. 

Se o valor da carga aplicada continuar a aumentar o material assume um comportamento 

plástico. No ponto de carregamento máximo (Maximum Load) o material entra rapidamente em 

cedência e colapsa, a menos que a carga seja substancialmente reduzida. 

Na Figura 2 está representado um diagrama que relaciona a tensão com a deformação no caso 

de um elemento de aço estrutural, submetido à tracção. Através da observação do andamento 

do diagrama é possível reconhecer algumas diferenças substanciais relativamente ao caso da 

madeira. O aço é um material que admite um comportamento plástico mais prolongado, sendo 

capaz de endurecer por deformação plástica e de absorver grandes deformações inelásticas 

após a cedência. Este material revela desta forma um comportamento bastante dúctil. O facto 

de a madeira apresentar deformações plásticas reduzidas mostra uma ductilidade bastante 

menor, comparativamente ao aço, ainda assim é um material com uma ductilidade não 

desprezável. É ainda possível identificar uma zona, o patamar de cedência, em que o aço 

aumenta a sua deformação sem ser necessário um acréscimo de carga. O mesmo não se 

verifica no caso da madeira. 
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Figura 2 - Diagrama tensão-deformação do aço (sem escala) adaptado de Buffoni, 2008 

2.1. Alguns tipos de madeira maciça e novas soluções 

2.1.1. Madeira maciça 

 

Entre as espécies de madeira mais usadas em Portugal, para estruturas de coberturas ou de 

pavimentos, destacam-se o Pinho Bravo (Pinus pinaster), o Pinheiro Casquinha (Pinus 

sylvestris), o Cedro (Cedrus atlântica), o Carvalho Português (Quercus fagines), o Castanho 

Bravo (Castanea sativa) e o Eucalipto Comum (Eucalyptus globulus,).  

 

Figura 3 - Vigas de madeira maciça (Green, 1999) 
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O Pinho Bravo é uma espécie resinosa originária da região sudoeste da Europa. Em Portugal 

era inicialmente uma espécie espontânea da faixa costeira a norte do rio Tejo. Devido à acção 

do homem está, hoje em dia, presente em todo o país. Note-se que na região da Madeira o 

Pinho bravo representa 70% da área plantada. Esta madeira apresenta nós com abundância, é 

pesada e pouco flexível. 

O Pinheiro Casquinha caracteriza-se como uma espécie resinosa de porte mediano e por ser 

uma árvore de crescimento rápido. Está distribuída pela região norte da Península Ibérica, 

Escócia, e Europa central. Em Portugal é uma espécie que se encontra com facilidade na zona 

do Gerês e é cultivada nas serras do centro como a Estrela e Lousã. Obtém-se desta espécie 

florestal a melhor das madeiras de todos os pinheiros. Distingue-se por ser uma madeira 

elástica e duradoura. Esta madeira é bastante utilizada na construção civil. 

O cedro é uma espécie oriunda da região montanhosa da Argélia e de Marrocos. Caracteriza-

se por ser uma madeira com boas propriedades de resistência mecânica e por ser fácil de 

trabalhar. As suas camadas de crescimento são bastante nítidas através dos anéis porosos 

que esta apresenta. É uma madeira utilizada na construção civil e para a produção de 

contraplacados.   

O Carvalho Português é uma espécie folhosa que se encontra na Península Ibérica e no norte 

de África continental, por exemplo em Marrocos ou na Argélia. Em Portugal encontra-se na 

região do centro e no Sul. A madeira de carvalho português é bastante utilizada na construção 

estrutural, particularmente sob a forma de vigas.  

A madeira de Castanho Bravo encontra-se principalmente a sul da Europa, em Portugal, 

Espanha, Itália e Grécia. Caracteriza-se como uma madeira branda, isto é, a serragem é 

considerada bastante fácil de executar. É uma madeira que apresenta uma certa idoneidade 

para a produção de folha por corte plano. A sua secagem é lenta e sujeita-se com facilidade à 

ocorrência de fendas internas. O Castanho é bastante utilizado na execução de vigas, na 

produção de contraplacados e de madeira lamelada colada. 

A espécie de madeira Eucalipto Comum é originária da Austrália, nas regiões litorais do 

sudeste continental. Esta espécie de rápido crescimento atinge alturas que podem chegar aos 

60 metros, com diâmetros de 1 a 2 metros. A madeira de eucalipto distingue-se por ser uma 

madeira difícil de trabalhar devido à sua elevada compacidade. Na construção civil esta 

madeira serve para a execução de elementos estruturais, como vigas ou travessas de 

caminhos-de-ferro, trabalhos hidráulicos e ainda na execução de pontes.  
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A Tabela 1 mostra um resumo das características das madeiras maciças mencionadas: 

Tabela 1 - Características de algumas madeiras maciças (Green, 1999) 

Designação Portuguesa Origem Tipo Principal aplicação 

Pinho Bravo Europa Resinosa 
Construção civil;  

Carpintaria 

Pinheiro Casquinha 
Europa (Pirinéus, 

Alpes, Sibéria) 
Resinosa 

Estruturas; Madeira lamelada 

colada 

Cedro  América Resinosa 
Construção naval;  

Construção civil 

Carvalho Português 

Península 

Ibérica; Norte de 

África 

Folhosa Construção civil; Combustível 

Castanho Bravo 

Bacia 

mediterrânica da 

Europa 

Folhosa Construção civil; Revestimentos 

Eucalipto Comum Ásia Folhosa 
Construção civil; Pasta de papel; 

Travessas de caminhos-de-ferro 

 

Note-se que a madeira maciça nova é classificada em classes de resistência ou de qualidade. 

Caso tal não se verifique, a madeira não classificada também se pode usar, mas obriga a uma 

consideração de valores de cálculo bastante mais conservadora, o que pode tornar as 

estruturas menos económicas.  

2.1.2. Madeira lamelada-colada 

 

A madeira é, como já foi visto, um material heterogéneo e anisotrópico. Existem no entanto 

processos de transformação da madeira que têm como objectivo alterar estas características 

de modo a que o material tenha um comportamento mais homogéneo e mais isotrópico (Figura 

4).  

 

Figura 4 - Viga de madeira lamelada colada (Green, 1999) 
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A laminagem é um destes processos e consiste em cortar a madeira em lamelas que são 

coladas de forma a diminuir a influência dos defeitos nas peças. Isto tornou-se possível com os 

progressos realizados no domínio das colas para madeira. Segundo Cruz (2007) este processo 

tem tido uma utilização crescente em Portugal, uma vez que é uma alternativa interessante à 

madeira maciça no caso de estruturas de pequeno porte e mesmo de estruturas em aço ou em 

betão armado no caso de grandes naves industriais. 

 

Figura 5 - Gare de Copenhague (Dias, 2007) 

A madeira lamelada beneficia, também, de uma elevada resistência ao fogo e de bom 

comportamento face a acção de fumos e de emanações corrosivas dos produtos químicos 

(Campredon, 1946). O autor dá como exemplo a gare de Copenhague, onde a madeira 

lamelada-colada foi preferida sobre qualquer outro material devido a esta característica (Figura 

5). 

Os elementos podem-se dispor vertical ou horizontalmente, tal como se mostra na Figura 6. 

Pretendendo-se, por exemplo, executar uma peça de forma curva a solução de disposição 

vertical obriga a que os elementos sejam cortados com essa mesma forma traduzindo-se numa 

perda significativa de material (Mateus, 1961). 
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Figura 6 - Construção laminada colada (Mateus, 1961) 

a) elemento laminado verticalmente; b) elemento laminado horizontalmente 

A disposição horizontal é geralmente o processo de laminagem mais frequentemente utilizado. 

Este tipo de disposição obriga a que os elementos sejam forçados a uma deformação que se 

ajuste ao perfil desejado que dará origem a tensões internas importantes de compressão, 

tracção e corte devidas à flexão imposta à peça de madeira lamelada. Este último processo 

permite uma melhor adaptação às recentes formas estruturais e conduz a soluções mais 

agradáveis do ponto de vista da arquitectura.  

O Eurocódigo 5 refere dois tipos de madeira lamelada-colada: a madeira lamelada-colada 

homogénea e a combinada. A madeira lamelada-colada homogénea caracteriza-se por ter uma 

secção transversal em que todas as lamelas pertencem à mesma classe de resistência e à 

mesma espécie. Já a combinada admite uma secção transversal composta por lamelas 

exteriores e interiores pertencentes a classes de resistência diferentes ou a diferentes 

espécies. A combinação das lamelas é descrita no anexo B da norma portuguesa NP EN1194: 

2002. 

Como característica da construção laminada deve ter-se em linha de conta a sua maior 

resistência quando comparada com a da madeira maciça, o que irá permitir a adopção de 

tensões de segurança mais elevadas. O facto de os defeitos do material se distribuírem mais 

homogeneamente, nomeadamente os nós e o fio diagonal, resulta na execução de peças que 

conferem mais segurança à estrutura global. A espessura das lamelas também é um factor a 

ter em consideração, pois quanto menos espessas estas forem, melhores resultados se obtêm. 

Os materiais com secções mais pequenas beneficiam de maior facilidade na secagem o que é 

vantajoso a nível técnico assim como económico.  
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2.1.3. Madeira micro lamelada colada 

 

A madeira micro lamelada colada é uma madeira estrutural composta. O seu desenvolvimento 

deveu-se à necessidade de obtenção de madeira de alta qualidade e com um determinado 

comprimento, durante um período de escassez dos recursos florestais. Um produto que 

resultou desta necessidade é o LVL (Laminated Veneer Lumber) cujo processo de fabrico 

consiste na colagem de folhas, especialmente classificadas, paralelamente entre si e com as 

fibras na direcção longitudinal. A Figura 7 mostra o produto mencionado. 

 

Figura 7 - LVL (Laminated Veneer Lumber) (Green, 1999) 

A utilização deste produto permite a eliminação de muitos defeitos provenientes da anatomia 

da árvore como os nós, medulas, desvios de fios. Consegue-se assim um produto final mais 

homogéneo do que os elementos de madeira serrada.  

Destacam-se alguns usos da madeira micro lamelada colada, LVL: 

 Construção de paredes estruturais ou não estruturais; 

 Degraus de escadas; 

 Pisos; 

 Estruturas de coberturas; 

 Pontes. 

A madeira micro lamelada colada, assim como a madeira lamelada colada, apresentam várias 

vantagens relativamente à utilização de madeira maciça. De seguida destacam-se algumas 

destas vantagens: 
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 Conseguem-se produtos de maior resistência e o processo de classificação das folhas 

facilita a atribuição de propriedades de resistência que podem ser calculadas com 

precisão. 

 Os elementos podem ser fabricados com o comprimento e largura desejados e podem 

ser produzidos com formas curvilíneas. 

 É um material mais uniforme, com menor probabilidade de empenar e de torcer do que 

a madeira maciça convencional. 

2.1.4. Placas de aglomerado de partículas de madeira longas e orientadas 

 

Outro exemplo é o OSB (Oriented Strand Board) em que o painel de partículas do tipo "strand" 

é composto por várias camadas, tal como se ilustra na Figura 9. 

 

Figura 8 - OSB (Oriented Strand Board) (Green, 1999) 

 

Figura 9 – Esquema de uma placa de OSB (Oriented Strand Board) (Pfeil & Pfeil, 2003) 
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Geralmente as peças de OSB são rectangulares com dimensões que variam entre os 5 os 50 

mm de largura e de 50 aos 75 mm de comprimento. Estes elementos são constituídos por 

lascas de madeira com cerca de 0,5 mm de espessura. As lascas nas camadas exteriores 

encontram-se alinhadas paralelamente ao comprimento da placa (Gomes & Pinto, 2006). Já as 

que constituem as camadas interiores encontram-se dispostas mais ou menos aleatoriamente 

(Figura 9). Nestas circunstâncias existem diferenças nas propriedades mecânicas nas duas 

direcções principais no plano da placa. A composição da chapa em camadas cruzadas confere 

ao painel melhor distribuição da sua resistência nos sentidos longitudinal e transversal, além de 

melhorar a sua estabilidade dimensional. 

Note-se que estas placas, devido ao tipo de partículas que as compõe, não permitem um 

acabamento de superfície tão perfeito quanto o que se obtém nos aglomerados de partículas 

ou de fibras, sendo a sua vantagem relativamente a estes dois últimos, a maior resistência 

mecânica. 

2.1.5. Contraplacado 

 

O contraplacado é um produto formado por várias folhas de madeira sobrepostas e coladas 

umas sobre as outras sob forte pressão, de modo a que a direcção das partículas de cada 

camada seja perpendicular às adjacentes. Esta laminação cruzada fornece a resistência 

necessária nos dois sentidos e boas propriedades de rigidez. Em relação ao peso e à 

elasticidade apresenta as mesmas características da madeira, no entanto possui maior 

resistência ao impacto e à fissuração. É um material mais homogéneo e com menor grau de 

anisotropia do que a madeira maciça, permitindo o fabrico de peças de dimensões maiores. 

Pode-se afirmar que as propriedades mecânicas na direcção paralela à direcção do fio das 

folhas externas é 1,5 a 3 vezes superior à direcção perpendicular, enquanto na madeira maciça 

esta razão é de 10 a 20 vezes (Gomes & Pinto, 2006). Acrescenta-se ainda que as suas 

propriedades mecânicas não são tão variáveis, comparativamente à madeira maciça, dada a 

atenuação dos efeitos dos defeitos. 

 

Figura 10 - Contraplacado (Banema, Madeiras e Derivados) 
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O contraplacado é um material que se caracteriza por ser reciclável, flexível, inflamável e 

barato. Os contraplacados comuns são constituídos por três folhas cuja espessura pode variar 

entre 1 mm a 3 mm. A espessura deve ser uniforme para todas as folhas que componham a 

mesma placa. As placas que existem no mercado têm espessuras que variam entre 3 mm a 25 

mm, e as suas dimensões variam de 900 mm a 1830 mm na largura e de 1220 mm a 3100 mm 

no comprimento. A dimensão mais comum é de 1220 mm x 2440 mm (Portal da Madeira).  

A produção deste material deve garantir a conservação da integridade e a resistência, na 

respectiva classe de serviço, durante o tempo de vida útil da estrutura (CT115 (LNEC), 1998). 

Geralmente o contraplacado é produzido com madeira de mogno, carvalho, faia e castanho. A 

qualidade dos contraplacados é classificada por uma simbologia que caracteriza a natureza da 

cola empregue. Desta forma é indicado o tipo de utilização, interior ou exterior, bem como a 

espécie da madeira empregue no fabrico. De seguida apresentam-se alguns produtos 

existentes no mercado e a sua aplicação: 

 Contraplacado de resinosas: contraplacado para uso exterior em cofragens, 

embalagens e edifícios.  

 Contraplacado de folhosas: indicado para aplicações, em ambientes secos, na 

decoração de interiores. 

2.1.6. Aglomerados de partículas de madeira 

 

Um outro processo consiste no aproveitamento dos resíduos de madeira serrada e cortada. É 

possível reconstituir elementos de madeira com resinas e colas especiais a partir destes 

resíduos, denominando-se aglomerados. 

 

Figura 11 - Aglomerado de partículas de madeira (Portal da Madeira) 

O aglomerado de partículas de madeira é constituído por partículas de madeira de duas 

dimensões diferentes, nas camadas centrais as partículas são mais grosseiras, enquanto nas 

camadas exteriores as partículas são mais finas, de modo a permitir um acabamento de 

superfície. A união das partículas é feita com resinas e por prensagem a quente. É desta forma 
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que a superfície fica com partículas de menores dimensões, logo mais densa, e no centro da 

placa a densidade é menor. Garante-se a estabilidade da chapa e simultaneamente uma 

superfície menos porosa.  

As partículas são orientadas aleatoriamente em todas as camadas e o produto final resulta 

numa placa com um comportamento isotrópico no plano da placa. Note-se que o aglomerado 

de partículas é um produto muito versátil, no que respeita às suas aplicações. 

2.1.7. Aglomerado de fibras de madeira 

 

A transformação da madeira abrange ainda a reconstituição de peças de madeira que após o 

seu descasque sofrem fragmentações mecânicas. O processo passa por fragmentar e desfibrar 

os cavacos de madeira. Logo depois são reaglomeradas sob pressão e misturadas com colas e 

resinas para dar origem a um material compacto. Desta forma as qualidades da madeira ficam 

preservadas beneficiando das qualidades necessárias às técnicas modernas, dando origem a 

um painel compacto de superfície lisa de ambos os lados. 

 

Figura 12 - Aglomerado de fibras de madeira (Banema, Madeiras e Derivados) 

 

De um modo geral estas placas, à semelhança das placas de aglomerados de partículas, 

caracterizam-se como um material isotrópico no plano da placa. Relativamente à sua 

estabilidade estrutural, visto as placas de aglomerados de fibras de madeira serem constituídas 

por fibras dispostas de forma aleatória no seu interior, estas apresentam uma maior 

estabilidade no seu plano. 
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2.2. Características gerais da madeira 

2.2.1. Tipos de madeiras 

 

Todas as madeiras derivam de duas amplas categorias de plantas, as gimnospermas e as 

angiospermas. Estas categorias também se designam vulgarmente por resinosas (softwoods) e 

as folhosas (hardwoods), respectivamente. Esta terminologia refere-se à origem botânica da 

madeira e não tem relação directa com maciez ou dureza da madeira. É possível encontrar 

uma madeira folhosa macia, tal como a Balsa da América do Sul ou a Wawa de África assim 

como uma madeira resinosa mais dura como os Pitchpines do Canadá. 

2.2.1.1. Resinosas 

As resinosas são caracterizadas por terem um crescimento mais rápido, sendo possível cortar 

estas árvores após 30 anos. O seu rápido crescimento resulta numa madeira de baixa 

densidade e com capacidades resistentes reduzidas. Geralmente as suas qualidades de 

durabilidade são mais baixas, a menos que sejam adequadamente tratadas. Contudo devido 

ao seu ritmo de abate são madeiras com maior disponibilidade no mercado e relativamente 

mais baratas. 

 

Figura 13 - Lenho das resinosas, adaptado de LNEC E31 

Os raios presentes nas resinosas estão dispostos na direcção radial, perpendicular aos anéis 

de crescimento. A sua função é armazenar alimento e permitir a transmissão de líquidos para 

onde estes são necessários. Alguns exemplos de resinosas são o pinheiro bravo, cipreste, 

cedro ou o pinheiro branco. A Figura 13 ilustra a constituição do lenho das resinosas. 

2.2.1.2. Folhosas 

A estrutura celular das folhosas é mais complexa do que a das resinosas. As fibras estão 

dispostas longitudinalmente no caule, o seu diâmetro é variável e de dimensões reduzidas. Os 

raios lenhosos são faixas dispostas em fiadas radiais e é a sua presença no lenho que obriga a 



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

17 

um confinamento das fibras no sentido radial, desta forma são alteradas as características 

nesta direcção.  

 

Figura 14 - Lenho das folhosas, adaptado de LNEC E31 

O crescimento das folhosas é bastante mais lento do que o das resinosas e desta forma 

obtêm-se madeiras de maior densidade e com melhores capacidades resistentes. Em certos 

casos o tempo que uma folhosa leva a sazonar pode ultrapassar os 100 anos. Devido à sua 

elevada densidade, este tipo de madeiras, têm uma menor dependência de medidas 

preventivas para assegurar as suas qualidades de durabilidade. Alguns exemplos de folhosas 

são o carvalho, o castanheiro ou a faia. 

Na Figura 15 evidenciam-se as diferenças entre as resinosas e as folhosas no que respeita às 

suas estruturas celulares. 

 

Figura 15 - Secção transversal ampliada 20x: Resinosa – Folhosa (Portal da Madeira) 

2.2.2. Estrutura da madeira 

 

Os principais constituintes de uma árvore são a raiz, o tronco e a copa. A raiz é o elemento 

através do qual a arvore se fixa ao solo e por onde absorve a água com sais minerais. A este 

composto chama-se seiva bruta e é fundamental para o desenvolvimento vegetal. O tronco 

sustenta as ramificações que constituem a copa e, por capilaridade, conduz a seiva bruta 

desde a raiz até às folhas da copa e a seiva elaborada das folhas até ao lenho em fase de 
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crescimento. Na copa é onde se estendem os ramos e as folhas. A seiva elaborada é um 

composto orgânico que resulta da transformação da água e sais minerais, e é nas folhas que 

esta transformação toma lugar. 

Visto que a parte utilizada na produção de peças de madeira é o tronco, convém aprofundar a 

sua constituição. A Figura 16 mostra um corte transversal de um tronco. É possível verificar 

que este é composto por três partes, a casca, o câmbio vascular e o lenho: 

 

Figura 16 - Corte transversal do caule de uma árvore (LNEC E31, 1955) 

A casca é o elemento mais exterior e serve de protecção para o lenho, tendo ainda a função de 

conduzir a seiva elaborada das folhas para o lenho do tronco. Esta é composta por um estrato 

externo de tecido morto, o ritidoma, e outro interno, formado por tecido vivo condutor de seiva 

elaborada, denominado por entrecasco. O câmbio vascular consiste numa camada 

extremamente fina de tecidos vivos situada entre a casca e o lenho. É no câmbio vascular que 

se realiza a transformação dos açúcares e amidos nos principais constituintes do tecido 

lenhoso, celulose e lenhina.  

Em zonas onde o clima é temperado as árvores produzem uma nova camada de madeira por 

baixo do câmbio vascular no inicio de cada época de crescimento (Primavera e início do 

Verão). No fim do Verão e no Inverno o crescimento é menor, pois é nesta altura que as células 

contem menos seiva elaborada, amido e fosfato. A acumulação das novas camadas periféricas 

e concêntricas revelam o crescimento transversal da árvore. A estas novas camadas dá-se o 

nome de anéis de crescimento. O crescimento duma árvore dá-se por sobreposição de 

camadas, o que significa que a madeira mais velha se situa mais próxima da medula. É nestes 

anéis que se reflectem as condições de crescimento da árvore.  

Um anel é constituído por duas camadas distintas, uma de cor mais clara com células largas de 

paredes finas que é formada durante a primavera e o verão, já a segunda camada é de cor 

mais escura, composta por células estreitas de paredes grossas e é formada na época de 

Verão/Outono (Coutinho, 1999). Estas camadas denominam-se respectivamente por anel de 

Primavera e anel de Outono. Os anéis exteriores mais próximos da casca constituem o borne e 

os anéis internos ao borne constituem o cerne. O borne apresenta uma cor mais clara que o 
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cerne e a sua espessura varia de 25 a 170 mm consoante a espécie da madeira. Contém 

células vivas e activas e age como meio de transporte da seiva das raízes para as folhas, 

enquanto o cerne, é composto por células inactivas e funciona principalmente como suporte 

mecânico e confere rigidez ao tronco. Note-se que durante o processo de alteração do borne 

em cerne o tamanho, o formato e o número de células permanece inalterado (Porteous & 

Kermani, 2007). 

Em países de clima tropical, onde as árvores crescem ao longo de todo o ano, são produzidas 

células uniformes, o que torna o reconhecimento imediato dos anéis bastante mais difícil. 

Tal como referido, os anéis de crescimento servem de indicador da idade da árvore e são uma 

referência fundamental para o estudo da anisotropia da madeira. Segundo Coutinho (1999) 

esta característica natural da madeira justifica a utilização de três direcções principais para 

avaliar o desempenho físico e mecânico da peça de madeira. Desta forma devem ser sempre 

consideradas as seguintes direcções nos ensaios (ver Figura 17): 

1. Direcção tangencial (transversal tangencial aos anéis de crescimento); 

2. Direcção radial (transversal radial dos anéis de crescimento); 

3. Direcção axial (no sentido das fibras – longitudinal em relação ao caule). 

 

Figura 17 - Direcções principais de uma peça de madeira (Coutinho, 1999) 

Os níveis de qualidade exigidos na construção obrigam a que as peças de madeira não 

apresentem defeitos significativos. A qualidade da madeira é rigorosamente analisada e 

procura-se evitar o aproveitamento de partes da madeira já muito afastadas do centro, por não 

apresentarem as melhores características mecânicas. O objectivo principal é passar a trabalhar 

com um material cujos inconvenientes naturais são minimizados, podendo inclusivamente em 

certas ocasiões ser esquecido o facto já referido da anisotropia da madeira. No entanto é 

desaconselhável a remoção de todo o borne, pois a sua proporção varia, conforme a espécie, 

de 25 a 50% de lenho. Por outro lado o borne é a zona mais apta para a impregnação de 

produtos anti-deteriorantes nos processos de preservação da madeira. 

Note-se que é possível a existência de falsos anéis de crescimento, que podem ser originados 

por períodos de seca, interrupções de crescimento ou por ataques de pragas. Como 

consequência destes defeitos resultam anomalias no comportamento geral do material.  
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2.3. Propriedades físicas e ensaios de aferição 

 

Dada a variabilidade das espécies de madeira torna-se necessário o conhecimento das suas 

propriedades físicas, e a sua resistência às solicitações mecânicas, para que a escolha da 

madeira de uma determinada espécie lenhosa possa ser feita em conformidade com requisitos 

mínimos de segurança e economia.  

A aferição destas propriedades é feita com base em ensaios sobre amostras representativas 

da madeira de cada espécie lenhosa em questão. Estes ensaios contemplam os factores que 

influenciam a variação das características do material que serão apresentados mais à frente.  

2.3.1. Densidade ou peso volúmico 

 

Esta propriedade pode ser definida como densidade aparente e como densidade básica. A 

densidade básica da madeira é definida como a massa volúmica específica convencional 

obtida pelo quociente da massa volúmica seca pelo seu volume saturado (Graça J. , 2007).  

 
         

     
         

 
(1)  

 

A densidade aparente é estabelecida para um padrão de humidade de 12% e é o resultado do 

quociente entre a massa e o volume da madeira sujeito à humidade padrão. A densidade 

aparente é considerada em termos de massa específica aparente, isto é, define-se a densidade 

como peso por unidade de volume aparente, tal como se mostra na seguinte expressão: 

 
           

         

         
 

(2)  

 

A densidade pode ser entendida como o índice de compacidade das fibras da madeira, 

apresentando uma maior ou menor quantidade de fibras por unidade de volume.  

Note-se que a necessidade de efectuar uma estimativa credível da conversão do peso da 

madeira em volume, e vice-versa, não pode ter em conta apenas o valor da densidade. Isto 

porque esta propriedade é muito afectada pela variabilidade da humidade assim como pela 

posição do lenho.  
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2.3.2. Retracção 

 

A retracção é um fenómeno que se caracteriza pela redução das dimensões de uma peça de 

madeira originada pela saída de água de impregnação. O termo água de impregnação será 

brevemente descrito mais à frente. 

Como já se referiu a madeira apresenta um comportamento anisotrópico (comportamentos 

diferentes nas direcções principais). Desta forma a retracção não se impõe da mesma forma 

nas diferentes direcções (tangencial, radial e longitudinal).  

Na direcção longitudinal a retracção que se pode gerar não atinge grandes valores, e é 

comparativamente com as outras, a que menos afecta a peça de madeira. A retracção 

longitudinal proporciona uma variação dimensional da ordem de 0,5%, enquanto a retracção 

radial e tangencial podem apresentar variações dimensionais nos valores de 6% e 10% 

respectivamente. Estas últimas podem causar problemas de fendilhação, ou de torção nas 

peças de madeira (Szücs, Terezo, Valle, & Moraes, 2005). 

 

Figura 18 - Curvas de retracção (Coutinho, 1999) 

Tal como é visível na Figura 18 as alterações dimensionais ocorrem quando a humidade da 

madeira varia abaixo do ponto de saturação das fibras. Note-se que também é possível ocorrer 

o processo inverso, que se dá quando a madeira fica exposta a condições de alta humidade. 

Em vez de libertar água, a madeira incha por absorção de água, provocando um aumento 

dimensional das peças. 
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Figura 19 - Efeito da retracção na secção transversal de um tronco (Banema, Madeiras e 
Derivados) 

2.3.3. Durabilidade Natural 

 

A durabilidade natural da madeira depende de espécie para espécie e varia com as 

características anatómicas da árvore.  

É importante referir que a durabilidade da peça de madeira varia conforme a região do tronco 

de onde foi extraída, pois, como visto anteriormente, o cerne e o borne apresentam 

composições diferentes. Note-se que o borne, por ser mais exterior, é bastante mais vulnerável 

ao ataque biológico. 

Mais adiante vai ser abordada a possibilidade de preservar a madeira por meio de um 

tratamento; desta forma consegue-se atingir níveis de durabilidade superiores e adequados à 

sua aplicação em estruturas. 

2.3.4. Teor de humidade 

 

Para uma melhor compreensão da influência da humidade nas peças de madeira será feita 

uma breve descrição dos estados em que a seiva permanece no material após a extracção da 

madeira. A seiva que circulava num elemento de madeira passa a existir sob a forma de água 

de constituição, água de impregnação e água livre.  

 A água de constituição não é eliminada na fase de secagem, não sendo possível a sua 

remoção. Diz-se então que a madeira está completamente seca se esta for a única 

água contida no elemento.  

 A água de impregnação aparece entre as fibras e as células lenhosas e faz com que a 

madeira inche, alterando o seu comportamento mecânico. Quando esta água impregna 

toda a madeira diz-se que a madeira atingiu o teor de humidade de saturação do ar. 
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 A água livre apenas preenche os vasos capilares e é fruto de qualquer incremento de 

água depois de ser atingido o teor de humidade de saturação do ar. 

É sabido que a humidade afecta todas as propriedades importantes na madeira, seja a sua 

densidade, retracção ou as suas propriedades mecânicas. Contudo a água é importante para o 

crescimento e desenvolvimento da árvore, constituindo uma grande parte da madeira verde. 

Daí ser importante conhecer a influência deste factor nas características que interessam ao 

dimensionamento de estruturas. Segundo Mateus (1961) a madeira verde apresenta uma 

resistência diminuta relativamente a todos os esforços que nela possam actuar, à excepção 

apenas dos que causam rotura por choque. Esta resistência mínima conserva-se durante o 

primeiro período de secagem até à altura que se atinge, no lenho, o nível de humidade 

correspondente ao ponto de saturação das fibras. Segundo Mateus (1961) o valor 

correspondente da humidade é, para o pinho bravo, cerca de 24% e oscila para diferentes 

madeiras entre este valor e 32%. Note-se que a humidade na madeira procura um equilíbrio 

em função da temperatura e da humidade do ambiente em que se encontra. No momento em 

que a árvore é cortada, perde rapidamente parte da água que a constitui, nomeadamente a 

água livre, visto que a água impregnada nas paredes tende a sair de forma mais lenta do que a 

água livre.  

A determinação do teor de humidade na madeira é feita com base na seguinte expressão: 

 
    

      

  

        
    

  

      
(3)  

Onde, 

Y, representa o teor de humidade da madeira (%),    é a massa de madeira húmida,    é a 

massa da madeira seca em estufa e      é a massa de água na madeira. 

Note-se que para fins de aplicação da madeira em estruturas e para a classificação de 

espécies é especificado o valor de 12% de humidade de referência para a execução de 

ensaios de resistência.  

A situação em que a água de impregnação atinge o seu valor máximo e simultaneamente a 

quantidade de água livre é mínima, denomina-se por ponto de saturação das fibras (PSF). O 

PSF ronda, em média, os 28% e depende da massa volúmica. Esta relação é evidenciada à luz 

do seguinte gráfico que mostra a variação do PSF com a massa volúmica, tendo em conta as 

diferenças o lenho de princípio e de fim de estação (Tsoumis, 1991).  
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Figura 20 - Variação do ponto de saturação das fibras com a massa volúmica (Buffoni, 2008) 

Na Figura 20 as curvas de 1 a 4 correspondem a estudos de diversos autores no âmbito da 

avaliação do PSF. Em Portugal o PSF do pinho bravo é em média 24% e oscila entre o valor 

anterior e 32% para as diferentes madeiras (Mateus, 1961).  

Para efeitos de utilização da madeira como elemento estrutural a perda de água da madeira 

até ao ponto de saturação das fibras não gera problemas. É a partir deste limite que a madeira 

inicia um processo de retracção. A diminuição das dimensões da peça dá-se à medida que 

mais água for sendo libertada. Este é um processo que se utiliza para aumentar a resistência 

da peça. Contudo é importante salientar que o processo de secagem deve ser controlado para 

que não ocorram problemas na madeira.  

2.3.5. Resistência ao fogo 

 

Muitas vezes pensa-se, erradamente, que a madeira é um material cuja resistência ao fogo é 

baixa. É sabido que a madeira é um material combustível e por isso o seu comportamento, em 

termos de reacção ao fogo, pode ser débil. Segundo Negrão e Faria (2009), a resistência ao 

fogo das estruturas sem tratamento é geralmente superior à das estruturas metálicas, que 

surgem como alternativa para os mesmos casos de projecto. Em rigor as estruturas de madeira 

quando são bem dimensionadas conferem à estrutura global uma resistência ao fogo superior 

à de outros materiais. A Figura 21 mostra que a estrutura em aço se deformou completamente, 

enquanto a viga de madeira ainda sustenta o seu peso próprio e o das vigas de aço. É ainda 

possível observar a dimensão dos pregos na viga de madeira, o que mostra que a madeira 

reduz a sua secção gradualmente, já o mesmo não acontece com o aço que perde rigidez e 

resistência. 
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Figura 21 - Viga de madeira a suportar dois perfis de aço após um incêndio (Dias, 2007)  

Uma peça de madeira sujeita ao efeito do fogo pode tornar-se combustível para a propagação 

de chamas, contudo após algum tempo a camada externa da madeira carboniza passando a 

isolar termicamente o resto do material. Desta forma retém o calor e auxilia na contenção do 

incêndio. Note-se que a percentagem de madeira carbonizada varia com a espécie da madeira 

e com as condições de exposição ao fogo. Numa camada intermédia encontra-se uma parte da 

madeira que não carbonizou, mas que sofreu alterações de propriedades resistentes, por isso 

esta não deve ser tomada em consideração no cálculo da resistência da peça. Já no seu 

interior a madeira mantém as propriedades resistentes, daí ser extremamente importante a 

adopção de uma camada exterior que garanta a existência duma secção efectiva resistente 

adequada após a exposição a altas temperaturas (Figura 22). 

 

Figura 22 - Viga de madeira lamelada colada queimada (Dias, 2007) 
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Em comparação com as estruturas metálicas, a madeira não perde facilmente as propriedades 

de resistência mecânica. Uma estrutura metálica quando sujeita a temperaturas elevadas 

(500ºC ou acima) não gera uma reacção inflamável, mas em cerca de 10 minutos perde a sua 

resistência mecânica (Szücs, Terezo, Valle, & Moraes, 2005).  

Existem normas de dimensionamento adequadas ao tipo de estrutura e de uso que permitem 

conhecer o maior ou menor risco de incêndio de uma estrutura de madeira. A utilização destes 

conhecimentos possibilita a previsão precisa do tempo de resistência dos elementos 

estruturais, o que pode ser útil para dar tempo para que se salvaguardem pessoas e bens e 

que o fogo seja combatido sem que a estrutura colapse. 

2.3.6. Ensaios de aferição  

 

De seguida serão enunciados alguns métodos de análise dos produtos de madeira utilizados 

na concepção de estruturas. 

Já foi referido que a densidade depende da massa e do volume da peça de madeira em 

questão e como tal é necessária a determinação prévia destas duas propriedades. A massa é 

determinada por prensagem em estufa, colocando um provete de madeira a cerca de 100
o
C 

até este atingir um peso constante, correspondente a 0% de humidade. O volume é 

determinado por medição das dimensões do provete, ou, caso seja necessário, pelo princípio 

de Arquimedes, em que se mergulha o provete num recipiente com água. Neste último método 

é necessário imergir o provete em parafina durante uns segundos antes de medir a deslocação 

da água, para que se crie uma camada que impeça a penetração rápida da água, dada a 

higrospicidade da madeira. Caso os provetes de madeira sejam de dimensão muito reduzida é 

possível recorrer ao método da deslocação da água usando fluidos como o mercúrio para 

eliminar a higrospicidade da madeira. A Figura 23 mostra um aparelho usado no método da 

deslocação de água para a determinação da densidade da madeira. 

 

Figura 23 - Determinação da densidade da madeira (Santos, 2007) 
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Também é possível determinar a densidade da madeira recorrendo a outro tipo de tecnologia, 

como por exemplo a microdensiomteria de raios-x. Neste processo regista-se a radiação 

transmitida num filme fotográfico sendo a densidade de radiação medida e feita corresponder a 

valores de densidade mássica. Segundo Graça (2007) Este método é especialmente 

apropriado para a medição da variabilidade da densidade dentro e entre anéis de crescimento. 

Um outro método consiste na determinação da densidade da madeira por avaliação da 

resistência mecânica. Isto é possível uma vez que existe uma correlação elevada entre a 

resistência mecânica da madeira e a sua massa volúmica. Este método utiliza dispositivos que 

esforçam a madeira por perfuração ou por flexão e é aplicado directamente na casca da árvore 

sendo o resultado obtido em forma de gráfico que traduz as zonas mais densas e menos 

densas (Figura 24). 

 

Figura 24 - Método da resistência mecânica (Tsoumis, 1991) 

A correcta avaliação da densidade da madeira tem uma importância extrema para os usos do 

material, e consequentemente na qualidade do produto final. Note-se que a densidade da 

madeira é uma característica bastante variável de espécie para espécie (Figura 25).  

 

Figura 25 - Densidade de algumas madeiras 
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O teor de humidade é uma propriedade física que também deve ser determinada, dada a sua 

influência no desempenho das peças estruturais de madeira. A determinação do teor de 

humidade é igualmente importante em madeira maciça, assim como nas partículas de madeira 

moída. Este processo geralmente é feito por secagem em estufa e prensagem para 

verificações laboratoriais, ou sempre que se exigir uma avaliação mais rigorosa. Em todo o 

caso, para aplicações práticas podem ser utilizados métodos mais expeditos, que permitem 

uma leitura instantânea da humidade, como o humidímetro de agulhas (Figura 26). 

 

Figura 26 - Humidímetro de agulhas (Santos, 2007) 

 

2.4. Propriedades de resistência mecânica e ensaios 

 

A resistência a forças exteriores e a tensões internas resultantes da retracção ou extensão da 

madeira é um factor que depende das propriedades mecânicas da madeira. Esta resistência é 

também função da intensidade e do tipo de carga que é imposta, seja de tracção, compressão, 

corte ou flexão. Tal como já foi mencionado, a madeira tem propriedades mecânicas diferentes 

nas várias direcções de crescimento (axial, radial e tangencial) contrariamente ao que acontece 

com os metais ou outros materiais de natureza homogénea. Na Tabela 2 indicam-se os valores 

das propriedades mecânicas de algumas madeiras europeias. Para as espécies de madeira 

indicadas salientam-se os valores da resistência à compressão e à tracção (perpendiculares e 

paralelas ao fio), assim como os valores dos módulos de rotura e de elasticidade (MR e ME). 

Nas duas últimas colunas são ainda apresentadas duas propriedades mecânicas distintas, a 

dureza e a resiliência. 
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Tabela 2 - Valores das propriedades mecânicas de algumas madeiras (Tsoumis, 1991) 

Espécies
* 

Tracção Compressão Flexão estática Dureza Resiliência 

1
 

2
 

  

MR
3
 ME

4
 Corte 

    

N/mm
2
 kN J/cm

2
 

Pinheiro alvar 78 1,4 33 4,7 67 9,6 5,5 1,7 5,9 

Carvalho 108 3,3 42 11,5 116 11,56 12,7 4,6 -- 

Castanheiro 132 -- 49 -- 75 8,82 7,8 3,1 5,6 

Choupo 84 1,5 35 -- 64 10,73 7,6 1,9 -- 

Espruce europeu 84 1,5 30 4,1 60 9,1 5,3 1,5 4,9 

Ábeto branco 78 1,4 33 4,7 67 9,6 5,5 1,7 5,9 

Lariço Europeu 105 2,2 54 7,3 97 13,53 8,8 3,4 5,9 

Pinheiro negro 102 2 39 -- 103 11,76 9,8 2,6 3,9 

Salgueiro 83 2,4 26 3,4 53 9,8 6,7 1,6 6,9 

Nogueira 98 3,5 71 11,8 144 12,25 6,9 5,3 9,3 

* A designação comercial portuguesa tem por base a publicação da NP EN 1912, 2003 

2.4.1. Resistência à compressão  

 

Sendo a madeira um material fibroso, a sua resistência depende da direcção da carga. É por 

isso importante distinguir entre compressão axial ou transversal, seja a carga aplicada paralela 

ou transversalmente ao fio.  

Um aspecto em que a madeira se destaca de outros materiais está relacionado com o facto de 

esta apresentar uma resistência à compressão de cerca de metade da sua resistência à 

tracção. Isto explica-se visto a madeira ser composta por um esqueleto de cadeias de 

moléculas de celulose que conferem uma resistência muito elevada à tracção.  

Quanto aos tipos de compressão já mencionados pode afirmar-se que a resistência à 

compressão axial é cerca de 15 vezes superior à resistência à compressão transversal. Os 

intervalos de resistência à compressão axial e transversal podem oscilar respectivamente entre 

25 – 95 N/mm2 e 1 – 20 N/mm2. Na Tabela 2 estão indicados os valores destas propriedades 

para algumas das madeiras europeias, no entanto para a determinação dos intervalos 

mencionados foram avaliadas mais espécies.  

A compressão axial pode provocar rotura das camadas intercelulares, fendimento ou corte, 

varejamento ou dobragem das células e rotura das paredes celulares. Na Tabela 3 é possível 

observar vários padrões de rotura por compressão paralela às fibras: 

                                                      

1
 Direcção longitudinal - paralela ao fio das fibras 

2
 Direcção transversal – perpendicular ao fio das fibras 

3
 Módulo de Rotura 

4
 Módulo de Elasticidade 
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Tabela 3 - Padrões de rotura por compressão axial (ASTM D 143, 2000) 

Padrão de rotura por compressão Descrição 

 

(a) Quando o enrugamento das fibras ocorre num 
plano paralelo aos topos e afastado destes – 
esmagamento. 

 

(b) Se um ou dois planos forem inclinados e por 
vezes em direcções preferenciais (tangencial ou 
radial) - fractura em cunha. 

 

(c) Num plano em que o ângulo seja superior a 45
0
 a 

rotura por compressão dá origem ao corte da 
peça. 

 

(d) Quando aparece uma fenda de separação entre 
as fibras da madeira, diz-se que o provete está 
fendilhado. 

 

(e) Compressão e corte paralelas ao fio. 

 

(f) Nos casos em que as fibras se dobram na 
superfície de contacto, o padrão de rotura que 
ocorre denomina-se por enrolamento superficial 
ou em escova. 

 

As madeiras, como o pinho, o carvalho ou a faia, são madeiras com uma capacidade de alertar 

um estado de rotura iminente. Este tipo de madeiras, quando submetidas a esforços de 

compressão axial, emite um ruído característico antes da rotura, o que permite a intervenção 

prévia.  

Por outro lado a compressão transversal pode provocar na madeira uma mudança da forma da 

sua secção transversal e a redução das cavidades celulares (Tsoumis, 1991). O colapso pode 

ocorrer por dobragem e deformação plástica das paredes celulares. O gráfico da Figura 27 

mostra o efeito da compressão transversal nas paredes celulares do elemento de madeira de 

balsa. 
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Figura 27 - Efeito da compressão transversal (Graça J. , 2007) 

Os frechais (elementos onde apoiam as vigas de pavimentos de madeira) são um exemplo de 

elementos sujeitos a um esforço de compressão transversal. No caso da compressão axial 

torna-se importante que a relação entre o comprimento e a dimensão mínima da largura da 

peça seja da ordem de 11:1. Esta relação de esbelteza define o limite a partir do qual os 

fenómenos de instabilidade devem ser tidos em conta (Graça J. , 2007). 

2.4.2. Resistência à tracção 

 

A resistência à tracção é, tal como à compressão, diferente caso a carga seja aplicada 

axialmente ou transversalmente. Segundo Tsoumis (1991) a resistência à tracção axial é cerca 

de 50 vezes superior à transversal.  

A resistência à tracção transversal varia entre valores da ordem de 1 a 7 N/mm
2
, já a 

resistência à tracção axial assume, nas madeiras, valores entre 50 a 160 N/mm
2
. Estes valores 

são representativos de várias madeiras de zonas temperadas. É possível acrescentar ainda 

que não se reconhecem diferenças significativas na aplicação de uma carga transversal no 

plano tangencial ou no plano radial (Kollmann & Côté, 1968). 

Foi observado que o comprimento das células se relaciona com a resistência à tracção axial da 

madeira. É possível afirmar que as madeiras cujas células são mais alongadas beneficiam de 

maior resistência à tracção axial. Tal facto pode ser explicado à luz do arranjo microfibrilar que 

se obtém com células mais alongadas. Esta resistência é em geral mais favorável nas 

madeiras comparativamente com os metais ou outros materiais, dado o reduzido peso 

(densidade) da madeira. O seguinte quadro traduz esta comparação. 
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Tabela 4 - Propriedades mecânicas da madeira e de outros materiais em relação ao peso 
específico (Buffoni, 2008) 

Material 
Peso específico Resistência à tracção RT/PE E E/PE 

 
N/mm

2
 N/mm

2
 kN/mm

2
 kN/mm

2
 

Madeira 
     

Espruce 0,44 84 190,9 9,1 20,682 

Carvalho 0,87 108 124,1 11,65 13,391 

Betão 2,5 4 1,6 13,8 5,52 

Vidro 2,5 50 20 72,4 28,96 

Alumínio 2,8 250 89,29 69 24,643 

Aço 7,9 450 56,96 207 26,203 

PVC 1,3 60 46,15 5,8 4,4615 

 

onde, 

PE - peso específico; RT - resistência à tracção; E - módulo de elasticidade. 

Evidencia-se, na terceira coluna, a relação que existe entre o peso específico do material e a 

sua resistência à tracção. A madeira mostra claramente o valor que tem como material 

estrutural, assumindo as melhores relações. Esta característica que a madeira apresenta, de 

ser um material leve mas resistente, pode ser avaliada pelo comprimento de rotura. O 

comprimento de rotura é uma medida teórica que relaciona uma faixa fictícia de material que 

cede sob a acção do seu próprio peso, e é medido em quilómetros. Esta também é uma 

medida para resistência à tracção axial. Note-se que para as diferentes madeiras este valor 

encontra-se entre os 7 e os 30 km para as folhosas e entre 11 e 30 km para as resinosas. O 

aço de construção tem um comprimento de rotura de 5,4 km, o betão de 0,2 km e o PVC de 4 

km, o que confirma os dados apresentados na Tabela 4. 

Contudo a elevada resistência da madeira à tracção raramente é utilizada, uma vez que se 

desenvolvem tensões de corte juntamente com as de tracção axial. As tensões de corte 

resultam do tipo de acções a que a peça está submetida, como se ilustra na Figura 28. 

 

Figura 28 - Dois tipos de ensaios a uma viga genérica e diagramas de esforços 
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Num ensaio em que as cargas são aplicadas nas extremidades não se geram tensões de corte 

a meio vão, o que resulta num estado de flexão pura. Já no ensaio em que se aplica uma carga 

concentrada a meio vão, geram-se tensões de corte que vão condicionar o dimensionamento 

da viga. Contudo o método baseado na aplicação de uma carga a meio vão é o mais prático 

para a caracterização de um material e dele resulta a determinação do módulo de elasticidade 

aparente, ou E. Tal como se verá já a seguir, o corte axial é o responsável por um grande 

número de fracturas da madeira, o que justifica a ideia anterior. Além disto a existência de nós, 

fio espiralado e outros defeitos da madeira, que mais à frente serão explorados, origina uma 

diminuição da resistência à tracção.  

Dado a resistência da madeira à tracção transversal ser muito reduzida, é comum evitar-se 

esforçar uma peça de madeira neste sentido. Agrava-se esta situação com a ocorrência de 

fendas de secagem/retracção que pode reduzir esta resistência a zero. 

2.4.3. Resistência ao corte 

 

As tensões de corte podem existir tanto no plano longitudinal, como no plano transversal. A 

resistência da madeira ao corte axial (longitudinal) varia entre 5 a 20N/mm
2
, já a resistência ao 

corte transversal é cerca de 3 a 4 vezes maior. No entanto, na prática, esta característica que a 

madeira apresenta não tem grande relevância, pois a rotura ocorre primeiro por corte axial 

(Tsoumis, 1991). Este fenómeno faz sentido se se tiver em conta a estrutura fibrosa da madeira 

e a maior tendência para o deslizamento das fibras entre diferentes planos, o que pode ser 

provocado por tensões de tracção (Figura 29a) ou de compressão (Figura 29 b) de sentidos 

opostos e a actuar em planos afastados entre si.  

 

Figura 29 - Corte por tracção (a); Corte por compressão (b) 

A resistência ao corte axial toma um papel muito importante em vigas, sobretudo curtas, e em 

algumas ligações.  

Um esforço de corte surge quando as peças de madeira são flectidas, a menos que se trate de 

flexão pura, onde o momento flector é constante e consequentemente não existe fluxo de corte. 

Entende-se por fluxo de corte a força de corte por unidade de comprimento e é dado pela 

seguinte expressão: 

 
            

   

 
 

(4)  
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onde,      é a tensão média de corte,   o momento estático em relação à linha neutra da área 

considerada e   a largura da secção transversal. Note-se que segundo o princípio de Saint-

Venant, esta expressão perde a validade em zonas de concentração de tensões, nos pontos de 

aplicação de cargas. Na Figura 30 ilustra-se o aparecimento de fluxo de corte numa viga 

simplesmente apoiada sujeita à acção de uma carga concentrada a meio vão. 

 

Figura 30 - Fluxo de corte 

O corte axial é uma propriedade difícil de quantificar em ensaios experimentais, pelas 

interferências que as tensões de corte estabelecem com outros esforços mecânicos, como 

tracções e compressões em planos perpendiculares. No caso da madeira, tendo em conta o 

seu comportamento relativamente a tensões de tracção e compressão transversal, esta análise 

e a previsão do seu comportamento real torna-se bastante complexa. 

2.4.4. Resistência à flexão 

 

A maior parte das aplicações estruturais, como por exemplo estruturas de coberturas, suportes 

de pisos e pontes, estão sujeitas à acção de cargas de flexão. Simplificando, pode dizer-se que 

este esforço está presente sempre que há necessidade de vencer a força da gravidade e de 

criar áreas livres debaixo de apoios. Nestes casos desenvolvem-se as três tensões básicas: 

tensões de tracção, compressão e de corte. A resistência da madeira à flexão é mais baixa do 

que a dos metais, no entanto é mais elevada do que a resistência à flexão da maioria dos 

restantes materiais não metálicos. Como material estrutural, a madeira, beneficia do facto de 

ter uma relação resistência-peso mais favorável. Na Figura 31 é possível verificar a posição 

das fibras traccionadas e das comprimidas. 

 

Figura 31 - Flexão de uma viga simplesmente apoiada adaptado de Tsoumis (1991) 
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A carga P que actua a meio vão da viga de madeira simplesmente apoiada gera tensões de 

compressão nas fibras superiores à superfície neutra e tensões de tracção nas fibras inferiores. 

A superfície neutra é representada por N. A mesma informação está no diagrama de tensões, 

ao lado direito da secção transversal da viga de madeira. Tal como se pode observar, no caso 

da viga simplesmente apoiada, as tensões são nulas na superfície neutra e crescem no sentido 

das fibras exteriores. O mesmo não acontece com os esforços de corte, visto que estes são 

máximos no eixo neutro e nulos nas superfícies. Ao longo do eixo da viga a distribuição de 

tensões depende essencialmente da forma e da posição da carga. 

O módulo de rotura, ou tensão de cedência, é dado pela tensão máxima da fibra, de modo a 

produzir uma deformação permanente do material. É uma propriedade determinada num 

ensaio de flexão e pode servir como medida de expressão da resistência da madeira à flexão. 

O valor do módulo de rotura está geralmente compreendido entre os 55 e os 160 N/mm
2
. Note-

se que estes valores são muito idênticos aos que já foram apresentados para a resistência da 

madeira à tracção axial. Desta forma é também possível utilizar os módulos de rotura como 

indicadores da resistência à tracção axial.  

2.4.5. Elasticidade  

 

A elasticidade é a propriedade que os materiais exibem de se deformarem, dentro de certos 

limites e recuperarem a sua forma ou dimensões originais assim que a acção for removida.  

A madeira apresenta esta característica muito vantajosa no que diz respeito ao seu 

comportamento em serviço. A utilização da madeira em estruturas permite assim uma melhor 

redistribuição de esforços por todos os elementos de um conjunto estrutural. Para além disso a 

deformação que a madeira vai exibindo ao longo do tempo pode ser um indicador do estado do 

esforço de um componente ou da estrutura em si. Sendo esta uma característica com grande 

relevância estrutural, a sua quantificação deve ser o mais precisa possível. O parâmetro mais 

frequente para representar a elasticidade é o módulo de elasticidade. O valor do módulo de 

elasticidade permite calcular qual a deformação esperada em certas situações de 

carregamento, podendo ser usado como ferramenta para prever o comportamento do material. 

Valores altos deste parâmetro indicam alta resistência e baixa capacidade de deformação do 

material, qualificando-o para fins estruturais. 

Comparativamente com os outros materiais a madeira assume uma posição intermédia no que 

respeita à sua elasticidade. O módulo de elasticidade é variável consoante a direcção de 

crescimento sendo que os valores correspondentes aos módulos de elasticidade variam entre 

os 2500 e os 17000 N/mm
2
, para a direcção axial, e de 300 a 600 N/mm

2
 nas direcções 

tangencial e radial. Note-se que não existem diferenças significativas entre as direcções radial 

e tangencial. 
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O módulo de elasticidade é determinado a partir de ensaios à flexão estática, podendo também 

ser definido por ensaios à flexão dinâmica, mas neste caso os valores obtidos são um pouco 

mais elevados, cerca de 10 a 15% (Bodig & Jayne., 1982). É possível obter valores mais 

rigorosos, por meio de ensaios à tracção axial, embora estes ensaios impliquem maiores 

dificuldades práticas. Visto que parte da flexão deriva da deformação por corte, os valores 

obtidos nos ensaios de flexão estática (viga simplesmente apoiada) são um pouco mais baixos 

do que os correspondentes valores obtidos por ensaios de tracção. Acrescenta-se ainda que os 

módulos de elasticidade determinados a partir de ensaios de compressão axial são mais baixos 

do que os determinados à flexão. 

2.4.6. Resiliência 

 

A resiliência é a resistência que o material exibe perante o impacto súbito de uma carga 

(choque) e denomina-se também por trabalho à flexão dinâmica. Esta situação opõe-se aos 

casos anteriores em que se tratavam situações onde as cargas eram aplicadas de forma lenta 

e gradual.  

A energia que a madeira absorve quando submetida a cargas súbitas é maior do que com 

cargas estáticas. Segundo Tiemann (1947) uma viga de madeira tem capacidade para suportar 

cerca do dobro da carga no caso de a acção ser uma carga súbita em vez de estática. Quanto 

à flecha, também se pode afirmar que com uma carga súbita esta é sensivelmente o dobro 

comparativamente à da carga estática.  

2.4.7. Dureza  

 

A dureza de um material caracteriza a sua susceptibilidade à penetração de corpos estranhos à 

sua massa. Esta propriedade está ainda relacionada com a resistência do material à abrasão, 

ou a ser riscado com diversos objectos, assim como com o grau de dificuldade em trabalhar a 

madeira com ferramentas de corte.  

Existem madeiras brandas como o choupo ou o pinho, outras de dureza média, como a 

nogueira e algumas madeiras como o carvalho, freixo, faia ou a oliveira desfrutam de maior 

dureza. 

2.4.8. Fendimento 

 

O fendimento, ou clivagem, tem semelhanças com a tracção transversal conjugada com a 

influência da concentração de tensões. Trata-se da resistência das peças à aplicação de forças 
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que actuam como uma cunha, como por exemplo pregagens que fazem com que a peça se 

separe facilmente segundo certos planos. A resistência da madeira ao fendimento axial é 

baixa, na medida em que nesta direcção ela se deixa “rasgar” com maior facilidade. A 

consequência é que quando a madeira é pregada ou aparafusada tem tendência a fender. As 

diferentes espécies de madeira têm diferentes resistências ao fendimento. Segundo Graça J. 

(2007) as madeiras de densidade mais baixa, resinosas e folhosas leves, como o choupo, 

apresentam uma menor resistência ao fendimento, enquanto nas madeiras mais densas 

(folhosas pesadas) a resistência ao fendimento é maior. Note-se ainda que, devido à presença 

de raios na estrutura da madeira, a sua resistência ao fendimento é mais baixa se a carga 

actuar na superfície transversal e numa direcção radial. 

2.4.9. Coeficiente de Poisson 

 

O coeficiente de Poisson é uma constante elástica que traduz a proporcionalidade entre a 

deformação numa direcção e a deformação aplicada numa direcção que lhe seja perpendicular. 

Este efeito define-se matematicamente como: 

        
   
   

 (5)  

Onde,  

    é a deformação na direcção perpendicular à aplicação da carga e     é a deformação na 

direcção da aplicação da carga. Tal como é possível verificar na Figura 32 para uma 

deformação longitudinal positiva a deformação transversal é negativa, daí a necessidade de 

acrescentar o sinal negativo na expressão, de modo a definir o coeficiente de Poisson como 

positivo. 

 

Figura 32 - Deformação correspondente ao efeito de Poisson 

No caso dos materiais não isotrópicos, como a madeira, o coeficiente de Poisson depende da 

direcção em que estão a ser alongados. Na madeira a definição do valor do coeficiente de 

Poisson não é fácil, visto este ser um material ortotrópico e orientado. Tendo ainda em conta a 

simetria do tensor das deformações, as doze constantes elásticas que definem o 

comportamento elástico de um material ortotrópico são reduzidas apenas a nove constantes 

independentes. 
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(6)  

 

Estas correspondem a três módulos de elasticidade, três módulos de distorção e três 

coeficientes de Poisson. No caso da madeira os três coeficientes de Poisson encontram-se 

associados às três direcções principais. As expressões seguintes estabelecem as relações 

entre os coeficientes de Poisson (Green, 1999): 

    

  

  
   

  

   
   
  

  
   
  

   
   

  

  
   

  

 
(7)  

 

No seguinte quadro apresentam-se valores indicativos dos coeficientes de Poisson de algumas 

espécies de madeira, a 12% de teor em água. 

Tabela 5 - Valores indicativos do coeficiente de Poisson (Green, 1999) 

Espécie νLR νLT νTR 

Carvalho 0,37 0,43 0,62 

Mogno 0,30 0,64 0,60 

Pinho 0,34 0,40 0,43 

Espruce 0,37 0,47 0,44 

 

O primeiro índice é referente à direcção em que é aplicada a tensão e o segundo à direcção 

onde se faz sentir a deformação transversal. A letra L corresponde à direcção longitudinal, R à 

direcção radial e T à direcção tangencial.  

Note-se que algumas características mecânicas, como o coeficiente de Poisson, podem ser 

manipuladas na peça como conjunto, por exemplo através da introdução de alvéolos ou fibras. 
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2.4.10. Módulo de corte 

 

O significado físico do módulo de corte, ou módulo de distorção, está intimamente relacionado 

com a rigidez à deformação angular. Para os materiais ortotrópicos o módulo de distorção é 

dado pela seguinte expressão: 

 
     

      

                

 
(8)  

Onde,  

   e    são os módulos de elasticidade em direcções perpendiculares e     é o coeficiente de 

Poisson entre essas duas direcções. Esta expressão permite a relação entre os módulos de 

corte nas várias direcções ortogonais com os módulos de elasticidade e com os coeficientes de 

Poisson. No entanto é possível a explicação da origem do módulo de corte tendo por base a 

deformação por tensões de corte. 

Na Figura 33 está esquematizado um provete de madeira onde actuam as forças F1 e F2, que 

provocam a sua deformação angular. Esta força é designada por força de corte, uma vez que 

introduz directamente tensões de corte e a deformação angular característica das tensões de 

corte. 

 

Figura 33 - Deformação associada à definição do módulo de corte 

Por Bodig e Jayne (1982) a tensão de corte,    , paralela às fibras e num plano radial (LR), é 

dada por: 

      
 

 
 (9)  

Onde   é a superfície sujeita ao corte.  

A deformação angular é dada por   e é definida por: 

    
  

 
 (10)  
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Utilizando a lei de Hooke, vem que a deformação    é proporcional à força  , sob o efeito de 

uma constante: 

 
             

 
(11)  

 

 

     
        

 
   (12)  

 

Uma vez que 
         

 
 se trata de uma constante independente da tensão de corte e da 

deformação angular, define-se como módulo de distorção ou de corte,  . 

 

 

     
   
 

 
(13)  

2.4.11. Fluência 

 

A fluência é por definição uma característica do material que depende do tempo. Este 

fenómeno consiste na variação da deformação ao longo do tempo perante a acção de uma 

carga que se mantém constante no tempo. 

Sendo a madeira um material visco-elástico, a sua deformação depende do histórico do 

carregamento. Para a acção de uma carga constante aplicada num intervalo de tempo,   , a 

peça de madeira apresenta, além da deformação elástica, um acréscimo de deformação com o 

tempo. No momento que se retira o carregamento apenas uma parte da deformação é 

recuperada, e mantém-se um resíduo de deformação variável com o tempo (Figura 34 b). 

 

Figura 34 - a) Diagrama da carga x tempo; b) Comportamento viscoelástico sob carga constante 
(Melo & Menezzi, 2010) 
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Na Figura 35 mostra-se a variação da deformação de uma peça de madeira ao longo do 

tempo,  . Neste caso o carregamento foi mantido constante durante um determinado intervalo 

de tempo. A curva 1 corresponde a valores de carga que produzem tensões mais elevadas. O 

aumento da deformação,   ,é linear até à proximidade do ponto de rotura, e é a partir daí que 

se nota um acentuado incremento da deformação. Na curva 2 está representada a variação da 

deformação de uma peça de madeira para níveis de carga usuais na prática de projecto. Nesta 

curva estão ainda representados os dois tipos de deformação,     - deformação elástica e    - 

deformação por fluência. 

A deformação por fluência cresce assimptoticamente e dá origem à deformação total dada por: 

                           (14)  

Onde,  

  é o factor de fluência. 

A flecha que a peça de madeira adquire a longo prazo pode ser estimada com um módulo de 

elasticidade efectivo,       , de maneira a reduzir o seu valor médio,  , medido em ensaios 

laboratoriais de curta duração. 

 
        

 

     
   (15)  

 

Figura 35 - Fluência da madeira (Pfeil & Pfeil, 2003) 

O comportamento reológico da madeira é bastante complexo, uma vez que depende se 

inúmeros factores. Segundo Pfeil & Pfeil (2003) o comportamento viscoelástico da madeira é 

bastante afectado pelos seguintes agentes: 

 Características físicas da madeira (densidade, retracção); 

 Nível de tensão; 

 Histórico de carregamento; 

 Tempo; 

 Nível de humidade; 

 Temperatura. 
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Saliente-se que é comum a ocorrência de deformações por fluência da mesma ordem de 

grandeza das deformações instantâneas iniciais, facto este que explica a redução significativa 

da rigidez. Segundo Negrão (2005) a madeira perde, em carregamento de longa duração, até 

cerca de 40% da sua capacidade resistente instantânea inicial. 

O cálculo do factor de fluência é, actualmente, objecto de intensas pesquisas científicas, que 

visam a introdução de modelos fiáveis nas normas de projecto. De acordo com o Eurocódigo 5 

o factor de fluência é dado pelo coeficiente     , que toma diferentes valores consoante a 

classe de serviço relevante. Na secção 4.2 serão apresentados estes valores mais em detalhe. 

2.4.12. Ensaios mecânicos 

 

As propriedades mecânicas dos materiais são determinadas recorrendo a ensaios laboratoriais 

normalizados. Estes ensaios têm o objectivo de reproduzir as condições em que os elementos 

estruturais se encontram durante a sua utilização. 

Sabendo que a madeira é um material que pode apresentar defeitos naturais, como a 

inclinação do fio ou existência de nós, torna-se necessário realizar estes ensaios em provetes 

"limpos". Entende-se por um provete limpo, aquele que não apresentar os ditos defeitos 

naturais, que serão detalhados na próxima secção. Note-se que estes provetes são de 

dimensões muito reduzidas se comparados com as situações de utilização estrutural que 

ocorrem na prática, no entanto nos ensaios são obtidos valores de referência máximos. 

Na Figura 36 estão representados alguns provetes com diferentes tipos de solicitações para 

determinação dos seus valores de resistência e outras propriedades mecânicas.  

A normalização de ensaios mecânicos é orientada a nível nacional pelas: 

 Normas Portuguesas NP (Instituto Português da Qualidade) 

A nível europeu pelas: 

 Normas Europeias EN (CEN - European Committee for Standartization) 

A nível internacional pelas: 

 Normas Internacionais ISO (International Organization for Standartization) 
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Figura 36 - Modo de aplicação de cargas para determinação das propriedades mecânicas 
(Tsoumis, 1991) 

1 - Tracção axial; 2 - Tracção transversal; 3 - Corte; 4 - Fendimento; 5 - Compressão axial; 6 - 

Compressão transversal; 7 - Dureza axial; 8 - Dureza lateral; 9 - Flexão estática. 

 

O estudo das propriedades mecânicas da madeira exige a distinção entre o comportamento 

axial e o comportamento transversal. Avalia-se então a resistência axial e a resistência 

transversal por meio de ensaios de provetes de madeira. A resistência axial é estudada através 

de ensaios de compressão paralela ao fio, de tracção paralela, de flexão estática ou de flexão 

dinâmica. A resistência transversal é frequentemente estimada por ensaios de compressão 

perpendicular ao fio, tracção perpendicular, de fendimento ou de corte.  

2.4.12.1. Tracção axial 

A tracção axial é a característica com maior potencial de utilização, para fins estruturais, que a 

madeira oferece. A avaliação desta característica pode ser orientada por normas nacionais e 

internacionais que definem as dimensões e desenhos de provetes. Note-se que é difícil atingir 

a rotura por tracção antes que esta se manifeste por efeito de outros esforços a que a madeira 

é bastante sensível, e que surgem frequentemente nas zonas de amarração. 

 

Um exemplo de orientação para este ensaio é dado pela norma americana ASTM D143, que 

estabelece um provete com uma secção transversal reduzida, de 9,5 x 4,8 mm
2
, para o elevado 

comprimento total de 63,5 mm (Figura 37). No provete são medidas rigorosamente todas as 

dimensões e são colocados extensómetros de precisão. Desta forma é possível determinar 

propriedades elásticas como por exemplo o módulo de elasticidade ou tensão de rotura. As 

dimensões do provete são estipuladas para que o ensaio fique limitado à influência do lenho 

inicial/final e envolvimento de defeitos naturais. 
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Figura 37 - Tracção axial (ASTM D 143, 2000) 

2.4.12.2. Tracção transversal 

A tracção transversal é, de acordo com o que já foi referido, a característica da madeira que 

apresenta valores de resistência mais baixos. Trata-se de uma característica relativamente 

simples de avaliar em ensaios laboratoriais e também é sujeita a diferentes abordagens quanto 

à execução do ensaio consoante a norma especificada. 

 

Figura 38 - Tracção perpendicular ao fio (ASTM D 143, 2000) 

O objectivo do ensaio passa por distinguir a superfície onde a distribuição de tensões se 

distribua uniformemente na direcção perpendicular às fibras, aumentando a tensão ate o 

provete atingir a rotura. A norma ASTM D143 propõe o ensaio de tracção transversal com um 

provete de dimensões 5 x 5 x 5,5 mm
3
 onde são feitas duas aberturas laterais (Figura 38) de 

modo a permitir a que o elemento metálico exerça uma força de tracção no provete de madeira.  

A norma portuguesa NP - 621: Tracção transversal e tensão de rotura - recomenda um tipo de 

provete bastante diferente, tanto para o ensaio de tracção transversal como para o ensaio de 
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fendimento. Este provete tem uma secção transversal de 20 x 20 mm
2
 e é esquematicamente 

representado na Figura 39. 

 

Figura 39 - Forma de provete de tracção transversal de acordo com a norma NP-621 

Note-se que a diferença entre os raios de curvatura na extremidade dos furos dos dois tipos de 

provetes descritos pode ser relevante, na medida em que no segundo provete, dado o raio de 

curvatura ser menor, podem surgir efeitos perturbadores da concentração de tensões. 

2.4.12.3. Compressão paralela 

O ensaio de compressão paralela na norma ASTM D143 é realizado com um provete de 

secção 50 x 50 mm
2
 por 200 mm de comprimento. Em alternativa podem ser utilizados 

provetes de secção 25 x 25 mm
2
 e 100 mm de comprimento. Os ensaios de secções mais 

robustas (50 x 50 mm
2
) são úteis do ponto de vista estrutural, pois permitem a obtenção de 

valores que contemplam a madeira no seu estado natural, onde se incluem os seus defeitos e 

singularidades, como nós, desvio do fio ou pequenas fendas. Já para o conhecimento 

pormenorizado das propriedades mecânicas do material os provetes mais apropriados são os 

de menores dimensões (25 x 25 mm
2
). Note-se que, em geral, as normas europeias não 

estipulam uma dimensão de secção, mas definem a geometria e dimensões relativas entre a 

secção e o comprimento do provete.  

No caso da norma EN 408: 2003, especificamente para o ensaio de compressão, define-se a 

secção quadrada e um comprimento de 6 vezes o lado da secção. Pode-se afirmar que desta 

forma o que se procura é anular os efeitos de encurvadura, adoptando valores reduzidos para 

a esbelteza, garantindo que os provetes são suficientemente longos para a introdução de 

extensómetros em zonas afastadas da concentração de tensões dos topos. 

A velocidade de aplicação da carga tem influência na deformação, relativamente ao valor da 

carga que se aplica. Posto isto, a norma ASTM D143 define esta velocidade como 0.003 mm 

por minuto, por milímetro de provete.  

Dos ensaios de compressão paralela ao fio é possível determinar valores para o módulo de 

rotura, módulo de elasticidade e deformação máxima até ao limite elástico.  
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2.4.12.4. Compressão transversal 

A compressão transversal é avaliada, segundo a norma ASTM D143, com um provete de 50 x 

50 x 150 mm
3
. No ensaio é aplicada uma força de compressão transversalmente à direcção 

das fibras por meio de um acessório metálico a igual distância dos dois topos. Note-se que a 

zona onde incide a acção do elemento metálico é um plano radial, ou seja, a carga é aplicada 

paralelamente à direcção tangencial das camadas de crescimento. A velocidade do ensaio é de 

0,305 mm/min. 

Um outro exemplo é dado pela norma europeia EN 408: 2003 - Timber structures. Structural 

timber and glued laminated timber. Determination of some physical and mechanical properties - 

que define um ensaio de compressão transversal com um provete de secção 70 x 45 mm
2
 e 90 

mm de altura. Neste ensaio a velocidade de progressão do carregamento deve assegurar que 

o valor máximo da carga ocorra entre 300 +/- 120 segundos. 

2.4.12.5. Corte 

O ensaio de corte é previsto, por algumas normas europeias e americanas, de modo a que seja 

feita uma medição da tensão de rotura baseada num dispositivo de suporte e gaveta deslizante 

que prende parte do provete. Desta forma permite-se o deslizamento por corte de uma parte do 

provete em relação à outra.  

A Figura 40 mostra um dispositivo que é utilizado para a realização do ensaio de corte. Este 

dispositivo é adoptado pela norma nacional NP 618 - Ensaio de compressão axial - assim como 

pela norma americana ASTM D143 já referida anteriormente. 

 

Figura 40 - Ensaio do bloco de corte (Santos, 2007) 

A norma europeia EN 408: 2003 - Timber structures. Structural timber and glued laminated 

timber. Determination of some physical and mechanical properties - sugere um procedimento 

que difere do que se apresentou para a norma nacional. Indica-se agora um procedimento em 

que a determinação da tensão de rotura por corte se baseia num provete que apresenta duas 

chapas metálicas coladas em faces opostas (Figura 41). 
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Figura 41 - Ensaio de corte (CEN, 2003) 

Neste ensaio a utilização das peças metálicas ajudam a que a distribuição das tensões de 

corte seja mais uniforme do que no ensaio anterior. Pode afirmar-se que o objectivo principal 

deste tipo de ensaio é reduzir a tendência que o provete tem para rodar. Contudo este 

processo pode ser influenciado pelas tensões normais de compressão que se criam. 

2.4.12.6. Flexão 

O ensaio de flexão pode ser efectuado sob distintas circunstâncias, correspondentes às 

referidas na secção 2.4.2. O ensaio para a avaliação da resistência à flexão pode seguir o 

método que se baseia na aplicação de uma carga concentrada a meio vão da viga de madeira, 

ou alternativamente, pode seguir o método com dois pontos de carga entre os apoios (Figura 

42). Como já se mencionou, o segundo método obriga a que a zona entre as cargas 

concentradas esteja sujeita a flexão pura (com momento flector constante). Recomenda-se 

sempre que se pretender uma maior aproximação das condições reais, visto a zona em estudo 

ser mais representativa do conjunto da peça, entrando em linha de conta com as 

heterogeneidades e defeitos inerentes à madeira. Mas principalmente evita-se desta forma a 

mistura dos efeitos da flexão com os do corte. 

 

Figura 42 - Ensaios de flexão (a) - uma carga a meio vão; (b) - duas cargas entre apoios 

A norma ASTM D143 utiliza o ensaio (a) e sugere, para este ensaio, um provete de dimensões 

50 x 50 x 760 mm
3
, ou em alternativa um provete menor, de 25 x 25 x 410 mm

3
. A velocidade 

do ensaio é definida como 2,5 mm por minuto e os intervalos de medição da flecha são de 2,5 

mm. A distância entre os apoios fica estipulada como 710 mm para os provetes de maior 
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secção e 360 mm para os provetes de menor secção. Note-se que se mantém a relação de 

aproximadamente 14 vezes a espessura relativamente ao comprimento entra apoios. 

2.5. Factores que influenciam a resistência mecânica 

 

Na secção 2.3 foram apresentadas as principais propriedades físicas da madeira, mas não com 

o intuito de as relacionar com a resistência mecânica da peça. Nesta secção serão referidos os 

principais factores que afectam substancialmente a resistência mecânica que interessa ao 

dimensionamento das estruturas. 

2.5.1. Teor de humidade 

 

O teor de humidade é o factor que mais influência tem na resistência mecânica da madeira, 

pois facilmente afecta o material lenhoso. 

A maneira como a água se distribui nas paredes das células do lenho e o facto de esta 

distribuição gerar tensões internas são fenómenos complexos e a estes se deve a grande 

influência que o teor de humidade exerce nas características mecânicas da madeira. O teor de 

humidade tem grande influência nas propriedades de resistência mecânica da madeira quando 

varia entre valores abaixo do ponto de saturação das fibras. Quando a humidade é reduzida a 

resistência mecânica aumenta e o inverso também se verifica. Segundo Tsoumis (1991) este 

aumento deve-se às mudanças nas paredes celulares, visto estas tornarem-se mais 

compactas. 

A Figura 43 mostra o efeito do teor de humidade na resistência à compressão axial da madeira 

de pinheiro casquinha. Tal como já referido, nota-se que a resistência diminui com o aumento 

do teor de humidade até ao ponto de saturação das fibras. No eixo das ordenadas estão os 

valores da resistência à compressão (em MPa) e no eixo das abcissas está representado o 

correspondente valor de humidade (em %). 
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Figura 43 - Relação entre o teor de humidade e a resistência à compressão axial (Graça J. A., 2006) 

O teor de humidade afecta ainda outras propriedades para além da resistência à compressão. 

Na Tabela 6 é possível constatar a sua diferente influência consoante o tipo de solicitação que 

se está a considerar. Indicam-se os valores das propriedades mecânicas da madeira, 

determinadas a 12% e a 24% de humidade para os diferentes esforços. 

Tabela 6 - Variação da resistência com a humidade (Mateus, 1961) 

Propriedade Valores de R12/R24 

Flexão estática  
   tensão no limite de 

proporcionalidade 
1,81 

   tensão de rotura 1,61 
   módulo de elasticidade 1,28 

Compressão axial  
tensão no limite de 
proporcionalidade 

1,86 

  
   tensão de rotura 1,97 

Compressão transversal  
   tensão no limite de 

proporcionalidade 
1,96 

Corte  
   tensão de rotura 1,37 

Tracção transversal  
   tensão de rotura 1,3 

R12 - Propriedade a 12% (madeira seca ao ar) 
R24 - Propriedade a 24% (madeira verde) 

 

Os valores apresentados na tabela anterior foram estabelecidos pelo U. S. Forest Products 

Laboratory a partir de numerosos ensaios em diversas madeiras. Para o efeito foram utilizados 

provetes de 50 x 50 mm
2
, de acordo com as normas Norte Americanas, ASTM. 
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Mateus (1961) propõe para a variação da resistência mecânica com a humidade a seguinte 

relação: 

 
              

      

      

       
  

  

  
(16)  

Onde,  

  ,    e   ,    são, respectivamente, valores de resistência e humidade conhecidos e    

corresponde ao valor de resistência à humidade   . 

2.5.2. Inclinação do fio 

 

Como já se referiu anteriormente, o ângulo que a direcção das fibras faz com a direcção do 

esforço a que a madeira está sujeita também afecta significativamente a resistência das peças 

de madeira. A direcção do fio, direcção dominante das fibras, tem uma grande influência devido 

à diferença entre a resistência nas direcções longitudinal e transversal. Com o aumento do 

ângulo de inclinação do fio da madeira em relação ao eixo longitudinal da peça, a resistência 

mecânica diminui.  

 

Figura 44 - Medição da inclinação do fio (Negrão & Faria, 2009) 

A inclinação do fio é determinada através de um riscador e é expressa como fracção de a/b, tal 

como se mostra na Figura 44.  

Nas curvas apresentadas nos gráficos da Figura 45, é possível observar a existência de uma 

grande variação, tanto da tensão de rotura como do módulo de elasticidade em compressão, 

para a madeira de pinho, com o ângulo das fibras. As duas curvas anteriores evidenciam a 

anisotropia que caracteriza o lenho da madeira. 
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Figura 45 - Variação das tensões de rotura e do módulo de elasticidade, em compressão, com o 
ângulo do fio (Mateus, 1961) 

A importância desta influência no dimensionamento de peças ou ligações estruturais, com 

cargas que não actuam paralelamente ao fio, deu origem a fórmulas empíricas, que 

quantificam a variação da resistência com o ângulo das fibras. Segundo Mateus (1978), a que 

melhor se adapta à realidade é a de HANKINSON, e é dada por: 

 
    

    

              
 

(17)  

Onde,  

   é a resistência correspondente a um esforço que faz o ângulo   com a direcção do fio e   e 

  são as resistências para o mesmo esforço, correspondentes à direcção axial e à direcção 

transversal. 

Note-se que a fórmula é aplicável a tensões de rotura, módulos de elasticidade, capacidade de 

carga de ligadores como pregos, parafusos ou placas denteadas. 

2.5.3. Tempo de actuação das cargas 

 

O tempo de actuação das cargas é uma característica extremamente importante, na medida 

em que uma peça sujeita a uma carga prolongada oferece uma resistência inferior à que teria 

se a solicitação fosse aplicada durante um curto espaço de tempo.  

As tensões de rotura determinadas em laboratório são provenientes de ensaios de curta 

duração de carga (cerca de 5 minutos no máximo). Desta forma há necessidade de afectar os 

resultados de um coeficiente que quantifique esta influência.  

Mateus (1978) refere, em "O Emprego da Madeira de Pinho Bravo em Estruturas", a existência 

de ensaios realizados por investigadores americanos, do U. S. Forest Products Laboratory, que 

mostram que um elemento estrutural de madeira continuamente carregado durante 10 anos 
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poderá suportar apenas cerca de 60% da carga que produz a sua rotura num ensaio 

laboratorial de curta duração. 

 

Figura 46 - Variação da resistência em função do tempo de carga (Mateus, 1978) 

O gráfico da Figura 46 permite a avaliação mais objectiva da influência na resistência da 

duração da carga a actuar. 

A expressão que dá origem ao gráfico que se apresenta deriva de estudos realizados por 

Clouster e Liska, do U. S. Forest Products Laboratory, e é a seguinte: 

 
   

     

        
       

(18)  

Onde,  

  é o tempo de actuação da carga em segundos e   é a percentagem de resistência oferecida 

pela madeira. 

2.5.4. Defeitos ou Singularidades 

 

Algumas das particularidades seguidamente referidas como "defeitos" são características 

naturais e normais da madeira retirada de uma árvore. Desta forma é comum a designação de 

"singularidades". Do ponto de vista da utilização da madeira como material estrutural, algumas 

das singularidades indesejáveis são segundo Mateus (1961): 

 Ardido – trata-se de uma singularidade originada por um fungo que ataca o lenho no 

estado natural da árvore. Regra geral não causa diminuição da resistência mecânica, 

daí não ser uma singularidade com grande relevância. O fungo que lhe dá origem, 

assim como acontece no caso do cardido, finda a sua actividade assim que a árvore é 

abatida. 

 



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

53 

 Ataque de fungos – ao contrário do anterior o ataque de fungos é uma singularidade 

particularmente importante na medida em que causa a podridão da madeira, sobretudo 

a que se situa em ambiente húmido. Esta singularidade afecta a resistência mecânica 

das peças de madeira podendo vir a reduzi-la a zero. 

  

 Ataque de insectos – a resistência mecânica da madeira pode vir a ser reduzida 

significativamente se o agente xilófago se encontrar em actividade. Caso os agentes 

xilófagos não estejam em actividade as pequenas galerias ou furos ocasionais para a 

saída dos insectos não são aspectos relevantes para a resistência da peça. 

 

 Bolsas de resina – a gravidade deste defeito depende da sua abundância na peça de 

madeira. Geralmente a sua localização é pontual e de pequenas dimensões, sendo o 

seu efeito pouco significativo na resistência da madeira, caso contrário será um 

aspecto a considerar. 

 

 Cardido – fungo de apodrecimento da madeira que causa uma significativa diminuição 

das suas características mecânicas. Esta singularidade dá ainda origem a uma 

redução da capacidade de retenção de órgãos metálicos de ligação, como pregos ou 

parafusos. É uma singularidade a evitar mesmo em estruturas provisórias. 

 

 Fio torcido – embora pouco comum diminui a resistência da peça uma vez que se 

caracteriza por uma inclinação relativamente ao eixo da mesma. É um importante 

factor a ter em consideração na escolha de madeiras para estruturas tendo em conta 

que revela uma maior tendência para empenos em forma de arco e de hélice.  

 

 Lenho de compressão – afecta fracções de camadas de crescimento excêntricas em 

relação à medula, cuja espessura é maior que a normal. Durante a secagem da 

madeira o lenho de compressão é responsável por empenamentos significativos e 

variações de dimensão nas peças de madeira. Este defeito afecta ainda a elasticidade 

da madeira e a sua resistência ao choque é a flexão.  

 

 Nós – são os defeitos que mais afectam a resistência mecânica da madeira, 

principalmente se as suas dimensões forem grandes e a sua localização coincidir com 

pontos onde as peças são mais esforçadas. Este defeito é causador de uma 

diminuição da resistência da madeira, dado que a direcção do fio é perturbada na 

vizinhança dos nós. De acordo com Mateus (1961) podemos classificar os nós 

segundo a sua dimensão, em nós pequenos, nós médios e nós grandes; segundo o 

estado de conservação da madeira que os envolve, em nós sãos e nós podres; 

segundo o estado de aderência da madeira que os envolve, em nós aderentes e nós 
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soltadiços; relativamente à sua distribuição, em nós isolados ou nós agrupados; e 

dependente da sua posição, em nós de face, nós de canto e nós de aresta.  

É nos elementos estruturais submetidos à flexão que a posição dos nós, relativamente 

ao plano neutro e à distância a que se situam dos apoios, tomam maior importância. 

Isto porque estes factores influenciam as tensões de compressão, tracção e corte, que 

se desenvolvem neste tipo de solicitação. 

 

 Fendas – são um defeito frequentemente encontrado nas peças de madeira, sobretudo 

as fendas radiais. Durante o processo de secagem os gradientes de humidade, que 

geram desiguais retracções da massa lenhosa, produzem tensões internas que por sua 

vez dão origem a estes defeitos. Em elementos de madeira sujeitos à tracção 

transversal as fendas diminuem a área útil resistente do material, e desta forma a sua 

capacidade de carga. Uma outra situação em que se verifica a redução da resistência 

da madeira é nos elementos axialmente comprimidos. Onde este defeito se traduz 

numa distribuição desigual das tensões. As fendas são o defeito que mais afecta a 

resistência aos esforços de corte e a sua influência observa-se numa redução da área 

resistente. Quanto aos esforços de flexão, o efeito das fendas depende essencialmente 

do afastamento destas ao plano neutro, onde ocorrem as maiores tensões tangenciais. 

 

 Descaio – consiste na falta de madeira numa ou em mais arestas das peças. Resulta 

da forma circular do toro de madeira que não é suprimida durante o processo de 

serragem. Este é um defeito pouco representativo da diminuição da resistência, 

contudo é necessário levá-lo em conta, uma vez que reduz a área útil para as ligações. 

 

 Desvios de dimensões - tratam-se de defeitos de laboração por se cortar a madeira 

num estado muito jovem, sem ter em conta os efeitos da retracção que ocorre durante 

ao processo de secagem.  

2.6. Durabilidade e preservação 

 

A madeira é um material natural, e como tal, degrada-se de forma distinta de materiais como o 

betão ou como o aço. A madeira é um material que é atacado por fungos e a insectos 

xilófagos. Posto isto, é fundamental conceber as estruturas de madeira cuidando a sua 

preservação. A ventilação e o contacto com um meio húmido são aspectos merecedores de 

atenção especial, pois uma estrutura não ventilada ou em permanente contacto com a 

humidade excessiva está mais susceptível à degradação. Em geral em ambiente sem 

humidade não há degradação (Negrão & Faria, 2009). Nestes casos a acção dos fungos 

xilófagos é praticamente inexistente, sendo as térmitas de madeira seca e alguns tipos de 

caruncho a única fonte de degradação. Na concepção de estruturas de madeira é essencial 
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garantir que o teor de água se mantenha nos 13 a 17% (Negrão & Faria, 2009). Isto é possível 

eliminando as causas de infiltração de água nas estruturas e permitindo a ventilação.  

Atendendo aos níveis de retenção recomendados, a aplicação de produtos de preservação da 

madeira pode aumentar significativamente o tempo de vida útil das estruturas de madeira. Os 

conservantes da madeira podem ser divididos em três classes gerais: (1) conservantes 

“oilborne” (oleosos), como creosote e óleos de antraceno; (2) conservantes “waterborne” 

(aquosos), essencialmente constituídos por sais minerais dissolvidos em água; (3) solventes 

orgânicos, como soluções de fungicidas e/ou insecticida. Em cada uma destas classes existem 

diferentes produtos químicos e têm diferentes eficácias em condições de exposição distintas. A 

exposição divide-se em três categorias para os conservantes: (1) contanto com o solo – alto 

perigo de deterioração obriga à utilização de conservantes pesados; (2) na superfície de 

contacto acima do solo – perigo de deterioração baixo que geralmente não requer um 

tratamento de pressão; (3) exposição marinha – risco de deterioração alta que precisa de um 

tratamento pesado. 

 

Figura 47 – Preparação da madeira para o tratamento de preservação (Arriaga, 2002) 

Na Figura 47 é mostra-se o processo de preparação da madeira para a aplicação dos 

conservantes. Nos casos em que a madeira é muito resistente à penetração, há a necessidade 

de realizar incisões para facilitar o processo. 

A sequência da metodologia de decisão para a escolha da madeira maciça apropriada para a 

classe de risco a utilizar é esquematizada no seguinte fluxograma: 
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Figura 48 – Fluxograma para escolha de madeira maciça apropriada para a classe de risco 
definida, adaptado de Pfeil & Pfeil, 2003 

 

Os produtos químicos preservadores conferem à madeira maior resistência ao ataque de 

agentes biológicos e as principais exigências a satisfazer são as seguintes: 

 Exercer uma acção tóxica sobre os agentes agressores; 
 Ser impregnável na madeira; 
 Manter o papel protector ao longo do tempo; 
 Não diminuir o desempenho da madeira para as condições previstas 

 

As principais normas relativas à durabilidade e preservação da madeira são as seguintes: 

 EN 351-1 – “Durability of wood and wood-based products. Preservative - treated solid 
wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention“ 
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 prEN 599-1 – “Durability of wood and wood-based products. Performance of preventive 
wood preservatives as determined by biological tests - Part 1: Specification according to 
hazard classes“ 
 

 

 prEN 599-2 – “Durability of wood and wood-based products. Performance of preventive 
wood preservatives as determined by biological tests - Part 2: Classification and 
labelling“ 

 
Tabela 7 – Métodos de preservação da madeira maciça (Negrão J. H., 2005) 

Método de 
preservação Descrição 

Pincelagem e aspersão 

Simples mas pouco eficaz, porque conduz a uma 

impregnação pouco profunda da madeira, só devendo 

por isso ser usado para peças de pequena secção 

transversal quando o risco de ataque por fungos ou 

insectos seja pequeno ou não seja necessária uma 

duração longa das peças. 

 

Imersão rápida e 

imersão prolongada 

As madeiras são mergulhadas em recipientes 

contendo o produto preservador adequado, à 

temperatura ambiente, durante o tempo considerado 

necessário para se conseguir a penetração e a 

absorção desejadas. O tratamento termina com a 

secagem da madeira para evaporação do solvente. 

Imersão a quente e frio 

em tanque aberto 

Sucessão de duas imersões: uma a quente seguida 

de outra a frio. A primeira dilata o ar e a água contidos 

nos espaços celulares, provocando a sua expulsão 

parcial. O banho a frio retrai o material remanescente, 

originando uma sub-pressão que “suga” o produto 

preservador para o interior das células. 

Impregnação por 

pressão 

A madeira é introduzida num cilindro fechado 

(autoclave), sendo a impregnação forçada pela 

aplicação de pressão ao produto preservador. 

Impregnação por 

difusão 

Método baseado na capacidade que certos produtos 

têm de se difundir profundamente na madeira verde, 

devido ao seu alto teor de água. 

Substituição da seiva 
Consiste em substituir a seiva bruta e a água livre 

contidas no lenho por uma solução aquosa, 

imediatamente a seguir ao abate das árvores. 
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3. A utilização da madeira em soluções estruturais 

3.1. Introdução  

 

A madeira é um dos materiais mais antigos a ser empregue na construção civil. Foi um material 

utilizado por todo o mundo, começando nas civilizações primitivas até aos dias de hoje. A 

madeira está presente nas construções que servem as civilizações desenvolvidas quer no 

oriente, quer no ocidente.  

Hoje em dia o uso da madeira como elemento estrutural de edificações, não é comparado ao 

uso do betão. No entanto a madeira apresenta várias vantagens que não podem deixar de ser 

observadas pelo engenheiro dos dias de hoje. Os principais factores que levam um projectista 

a enveredar pelo uso da madeira são os seguintes: 

1. Durabilidade 

São constantes os relatos de arqueólogos que encontram peças antigas de madeira em 

sarcófagos, embarcações, esculturas, armas, utensílios domésticos, instrumentos musicais e 

elementos de construção. Note-se que em Kyoto, no Japão, são visitáveis templos milenares 

construídos com estruturas de madeira. Estes são exemplos de estruturas com uma elevada 

resistência ao ataque dos agentes xilófagos, que são uma razão para o apodrecimento de 

estruturas de madeira. Hoje em dia existem várias alternativas para o aumento da resistência 

ao ataque destes organismos. 

2. Segurança 

A madeira é um material que não sofre de oxidação, como o metal. No que respeita à 

resistência a altas temperaturas, o aço é um material que se deforma e consequentemente 

perde as suas funções estruturais. De forma idêntica o aço do betão armado também perde a 

função estrutural caso o recobrimento não seja o adequado. Contrariamente ao que pode ser a 

opinião do comum utilizador, a madeira oferece uma boa resistência ao fogo.  

3. Economia de energia 

Segundo o artigo “Utilização da Madeira na Construção” (Madeiraestrutural, 2009) constata-se 

que na construção da estrutura de um pavilhão com as mesmas dimensões utilizando como 

material estrutural, madeira, betão armado e alumínio, a madeira é o material que requer 

menos energia dispendida desde o fabrico dos materiais até ao final da obra. 
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4. Mão-de-obra e equipamentos necessários (relativamente ao betão armado) 

Comparando as quantidades de mão-de-obra, equipamentos e materiais que uma construção 

em madeira ou em betão armado requerem, nota-se que a construção em madeira é bastante 

mais económica.  

3.2. Emprego da madeira 

 

Os usos da madeira na construção civil são vários e podem ser agrupados da seguinte forma: 

a) Construção civil estrutural pesada: 

Reúne as peças de madeira serrada na forma de tábuas empregues em usos temporários 

como andaimes, escoramentos e cofragens. Engloba peças de madeira serrada na forma 

de vigas, madres, pranchas e tábuas utilizadas em estruturas, coberturas e fundações. 

b) Construção civil leve: 

Abrange peças de madeira serrada como painéis ou forros, onde a madeira pode 

apresentar desenhos e cores decorativas. Reúne peças de madeira serrada como tábuas 

corridas, tacos ou tacões. Engloba ainda peças como portas, janelas ou caixilhos. 

Note-se que os produtos de madeira utilizados na construção civil podem variar desde peças 

com vários graus de tratamento, como madeira serrada, painéis, madeira tratada com produtos 

preservadores, até peças com pouco ou nenhum processamento. Se utilizada em ambientes 

exteriores, a madeira pode encontrar problemas com o contacto com a água. Daí o 

desenvolvimento de tratamentos adequados para a execução de paredes exteriores e 

fachadas. 

As características naturais da madeira podem ser modificadas e melhoradas. Actualmente têm 

sido desenvolvidas diversas pesquisas no sentido de tratar a madeira para a sua utilização em 

diversas fases construtivas.  

As técnicas modernas são adoptadas no sentido de melhorar as qualidades e minorar os 

inconvenientes da madeira. Consegue-se assim eliminar as perdas de propriedades e a 

manifestação de tensões internas secundárias devido a irregularidades no processo de 

secagem e humidade. Evita-se a deterioração em ambientes agressivos que desenvolvem 

fungos e agentes predadores. A própria anisotropia e a heterogeneidade, características 

naturais da madeira, são problemas possíveis de resolução através de laminação, 

aglomerados ou contraplacados. 
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3.3. Produção da madeira 

 

A produção da madeira é decomposta em várias operações (Coutinho, 1999): 

1. Abate 

2. Toragem 

3. Falquejamento 

4. Serração 

O abate consiste na operação de cortar o tronco da árvore pela base. Note-se que esta 

operação deve ser realizada durante o Inverno, visto que a época em que a árvore é cortada 

tem uma grande influência na sua durabilidade. Contudo não influencia a sua resistência 

mecânica. Se a madeira for cortada durante o Inverno consegue-se uma melhor secagem, e 

mais lenta. Desta forma evitam-se as fendas e as rachas que propiciam o aparecimento de 

agentes xilófagos no interior da madeira. Durante o Inverno assiste-se à paralisação da vida 

vegetativa das árvores, ou seja, existe menos seiva elaborada, amido e fosfato que alimentam 

os fungos e os insectos que destroem a estrutura da madeira. 

A toragem consiste na operação de cortar transversalmente o tronco abatido em troços, depois 

de desramado, despontado e sem a parte superior. Em algumas espécies os troços/toros são 

descascados e descortiçados nesta fase. 

O falquejamento é o processo que visa reduzir os toros a partes aproximadamente quadradas. 

Denomina-se por falca o elemento em que o toro se converte, pois passa a ser um elemento 

com esquadria em que a secção é aproximadamente rectangular por remoção de material. Na 

figura seguinte ilustram-se dois processos possíveis de falquejamento de um tronco de madeira 

descascado. 

 

Figura 49 - Repartição de um tronco de madeira descascado (Porteous & Kermani, 2007) 
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A serração é uma operação que consiste em subdividir o toro por cortes longitudinais ou em 

série. Esta fase pode ser realizada por cortes paralelos ou por cortes normais aos anéis de 

crescimento. O primeiro método denomina-se por desfiar e o segundo por serração radial. 

Cada serração estabelece o seu próprio padrão de corte para peças de tamanhos diferentes, 

de forma a maximizar o número de peças cortadas tendo em conta as dimensões comerciais.  

 

Figura 50 - Exemplos de padrões de corte (Porteous & Kermani, 2007) 

A imagem anterior mostra alguns exemplos de aproveitamento dos troncos de madeira já 

descascados, tendo como objectivo a minimização dos defeitos naturais da madeira e a 

maximização do número de peças em dimensões comerciais.  

Após a serração dá-se inicio ao processo de secagem, onde o objectivo é reduzir o teor de 

humidade para que a madeira seja adequada ao seu uso futuro. Existem dois métodos 

principais de secagem da madeira, a secagem ao ar e a secagem em ambiente condicionado. 

A secagem em ambiente condicionado em estufas convencionais pode ser sob vácuo, ou por 

bomba de calor. Em qualquer método é essencial que a madeira seja colocada uniformemente 

em pilhas e separada de cerca de 25 mm para permitir a circulação de ar no interior da pilha, 

tal como é ilustrado na Figura 51. 

Note-se que no final do processo podem existir peças cujos defeitos sejam significativos e 

desta forma é essencial que haja um controlo de qualidade rigoroso no final do processo. A 

secagem em excesso ou não uniforme, a existência de peças comprimidas, nós, exposição ao 

vento e à chuva, assim como empilhamento sem espaçamentos mínimos, durante o processo 

de secagem, podem vir a causar defeitos ou distorções na madeira. 
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Figura 51 - Secagem de tábuas de madeira, adaptado de Green, 1999 

 

De facto, as tensões internas que se desenvolvem na madeira são a causa básica dos defeitos 

de secagem. É necessário um processo de averiguação de defeitos originados durante a 

secagem, de modo a qualificar a madeira como adequada ao seu uso, ou não. Alguns 

exemplos de defeitos que podem ocorrer durante a secagem, como fendas internas 

(alveolado), tensões permanentes que se manifestam após a serragem (encruamento) ou as 

paredes celulares deformadas e ondulamento da madeira (colapso), empenos e fendas de topo 

são ilustrados na Figura 52. Esta imagem consiste num esquema de rejeição de peças que 

perdem a sua validade. 
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Figura 52 - Exclusão de peças de madeira defeituosas (Graça J. A., 2006) 

3.4. Tipologias estruturais 

3.4.1. Soluções estruturais de pavimentos 

 

No presente capítulo abordam-se algumas soluções estruturais de pavimentos em madeira, e 

descrevem-se os principais elementos dos pavimentos. 

Os pavimentos, como estruturas horizontais que são, são constituídos essencialmente pelas 

vigas e pelo soalho. Para além disso podem ser constituídos por outras estruturas secundárias, 

que têm a função de melhorar o comportamento do conjunto face a acções pontuais ou no 

próprio plano da estrutura.  

Os vigamentos são compostos pelas vigas ou barrotes. Estes são dispostos paralelamente 

entre si e com um determinado afastamento. De modo a facilitar a colocação do soalho e do 

fasquiado, para posterior revestimento inferior dos tectos, estes espaçamentos devem, 

segundo Appleton (2003), ser inferiores a 0,4 metros de eixo a eixo. Desta forma também se 

evita a facilidade de empenamento das peças de madeira. A secção destes elementos é 

frequentemente rectangular, embora em edifícios antigos seja comum a existência destes 

elementos na forma de tronco de madeira. As vigas podem assumir comprimentos entre os 3 e 

os 7 metros.  
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Figura 53 – Pavimento de madeira - vigas principais e secundárias (Negrão & Faria, 2009) 

 

Os pavimentos de madeira são constituídos por vigas bi-apoiadas. Entre o revestimento de 

tábuas de solho e as vigas principais podem existir elementos estruturais transversais a estas, 

as vigas secundárias (Figura 55). A principal finalidade das vigas secundárias é melhorar o 

funcionamento da estrutura, aumentando a sua rigidez transversal. Estas funcionam como 

contraventamentos entre vigas principais, permitindo uma melhor distribuição de carga entre 

vigas e diminuem o efeito das vibrações. 

 

Figura 54 – Esquema da área de influência de uma viga principal (Branco & Cruz, 2002) 

 

 

Figura 55 – Pavimentos com e sem viga secundária (Branco & Cruz, 2002) 

As vigas são frequentemente dimensionadas para a acção de uma carga estática 

uniformemente distribuída, no entanto este critério pode conduzir a uma estrutura com 

vibrações excessivas resultantes do caminhar das pessoas. Desta forma o EC5 simplifica os 

critérios para a avaliação deste estado limite de utilização. 

Os apoios são um dos pontos fulcrais dos pavimentos estruturais de madeira. Os apoios são 

geralmente executados nas paredes estruturais de alvenaria com um determinado 

“comprimento de entrega” (ver Figura 57) que deve variar entre 0,20 a 0,25 metros para dentro 

da face da parede. Segundo Costa (1955) reduzem-se desta forma as vibrações e garante-se 
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uma melhor estabilidade. As entregas devem estar devidamente protegidas, tal como ilustrado 

na Figura 56. 

 

Figura 56 – Pormenor da protecção das entregas dos elementos de madeira (Lamas, 2003) 

Nas ligações às paredes é frequente o uso de ferrolhos metálicos de variadas configurações, 

tal como se ilustra na Figura 57. 

 

Figura 57 – Utilização de ferrolhos na entrega das vigas para o apoio (Segurado, 1942) 

A introdução de um frechal de madeira (Figura 58) é um processo construtivo bastante utilizado 

em alguns edifícios anteriores ao séc. XX. Mais recente é a solução que envolve a execução 

de um frechal de betão armado. Desta forma evita-se a questão já mencionada na secção 2.4.1 

da compressão transversal do frechal de madeira, visto este ser um esforço que dá origem a 

deformações plásticas. 

 

Figura 58 - Frechal apoiado em cachorro de pedra (Arriaga, 2002) 

Quanto ao soalho, este pode ser realizado através de diferentes madeiras e com variados 

formatos. A ligação entre as tábuas pode ser de união macho-fêmea, de chanfro ou por 
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exemplo de junta. Na Figura 59 e na Figura 60 estão representados dois cortes de ligações 

entre peças de soalho, à inglesa e à portuguesa, respectivamente. 

O soalho é constituído por tábuas de madeira com espessura usual de 0,022 m ou 0,025 m que 

assenta no vigamento. A largura das suas tábuas pode variar entre 0,14 e 0,22 m, no caso do 

soalho à portuguesa. 

 

Figura 59 – Soalho à inglesa (Lamas, 2003) 

 

Figura 60 – Soalho à portuguesa (Lamas, 2003) 

3.4.2. Soluções estruturais de coberturas 

 

Este capítulo propõe-se apresentar as coberturas tradicionais portuguesas. A cobertura típica 

portuguesa é constituída por asnas, com pendente entre os 20
0
 e os 30

0
, sendo este o 

elemento principal da sua estrutura. As asnas podem ter várias configurações geométricas e a 

sua escolha é feita tendo por base o que vão cobrir, a inclinação da cobertura, a natureza das 

acções, a arquitectura e as operações de montagem e execução. 

Sobre as asnas colocam-se as madres, que por sua vez sustentam a substrutura de suporte da 

cobertura, composta pelas varas e ripas. Geralmente as asnas são constituídas por um 

elemento horizontal, a linha, por duas pernas inclinadas, que dão origem a duas águas 

distintas, por um elemento vertical, o pendural. A ligação das pernas ao pendural pode ser feita 

por meio de duas escoras inclinadas. O espaçamento normal entre as asnas oscila entre 3 a 4 

metros. É importante referir que com o aumento do vão a vencer, também a complexidade da 

geometria da asna aumenta. 
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A seguinte imagem mostra um esquema de uma cobertura tradicional de madeira: 

 

 

Figura 61 - Cobertura tradicional de madeira, adaptado de LE Construtora (2009) 

 

Figura 62 - Asna de madeira (Branco J. , Cruz, Piazza, & Varum, 2009) 

Destacam-se como os principais tipos de asnas de madeira, a simples ou de Palládio, de 

tesoura, de mansarda, de lanternim, de alpendre, de nível, fabris e as compostas (Branco, 

Santos, & Cruz, 2010). No presente trabalho dar-se-á mais ênfase às asnas simples e às 

compostas. 

As asnas simples aplicam-se a vãos de 6 a 8 metros e apresentam uma estrutura primária 

constituída por linhas e pernas. Em certos casos estas asnas podem usufruir do pendural para 

melhor funcionamento estrutural. Contudo esta solução estrutural sofreu várias alterações, 

passando de uma estrutura simples triangulada para sistemas mais ricos quer no número de 

elementos, quer nos sistemas de ligação entre eles.  
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Figura 63 - Variantes da geometria da asna simples (Branco, Santos, & Cruz, 2010) 

Nas imagens anteriores ilustram-se algumas variantes da geometria da asna simples. A origem 

destas adaptações está na necessidade de construir coberturas cujo vão a vencer seja superior 

a 8 metros. Desta forma evoluiu-se da estrutura de asna simples para a asna composta que 

permite maiores comprimentos das linhas e das pernas, através da colocação de um maior 

número de escoras. Segundo Branco, Santos e Cruz (2010), o aumento do número de 

elementos comprimidos (escoras) obriga a introdução de tirantes para resistirem à componente 

de tracção que surge na ligação escora-linha, formando uma asna composta, tal como se 

mostra na seguinte figura.  

 

Figura 64 - Asna composta (Branco, Santos, & Cruz, 2010) 

Segundo Costa (1950) asnas cuja linha é superior a 8m exigem madeiras bem secas e 

desempenadas, assim como ferragens e ligações perfeitas. 
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A asna simples sem escoras tem um comportamento estrutural semelhante ao de um arco de 3 

rótulas (Branco, Santos, & Cruz, 2010). As pernas trabalham à compressão e a linha absorve a 

componente horizontal deste esforço, já a componente vertical é equilibrada pela reacção 

vertical do apoio. O pendural serve principalmente para facilitar a união entre as pernas (caso 

não apoie na linha), mas se este se encontrar apoiado sobre a linha provocará esforços de 

flexão na linha possíveis de causar graves problemas estruturais. Neste último caso a linha 

passa a estar carregada a meio vão o que agrava substancialmente a sua deformada, por estar 

submetida a tracção, flexão e ao esforço de corte. O ideal seria que a única flexão existente na 

linha fosse proveniente do seu peso próprio. 

As asnas de Palládio (com escoras) remontam ao século XVI e fazem parte da sua constituição 

a linha, o pendural e adicionalmente duas escoras que dividem a perna em duas partes. As 

escoras trabalham à compressão e a sua principal função é melhorar o funcionamento à flexão 

da estrutura e simultaneamente permitem maiores solicitações. Note-se que o ângulo entre a 

escora e o pendural é aproximadamente 60
0
 e, tal como referido, o vão destas asnas está 

limitado a 8 metros. Este facto prende-se com o aumento das deformações e dos esforços de 

compressão nas pernas e de tracção na linha, o que levaria a um aumento significativo das 

áreas das secções transversais destes elementos. 

 

Figura 65 - Asna simples ou de Palládio (Branco, Santos, & Cruz, 2010) 

Inicialmente os elementos eram unidos apenas por samblagens (ligações tradicionais), onde a 

transmissão de esforços é conseguida por atrito e compressão na interface entre os elementos 

a unir. Hoje é prática comum usarem-se elementos metálicos para este efeito. As braçadeiras, 

ou cavilhas, são os elementos metálicos utilizados nas ligações perna-linha, os tês ligam as 

pernas às escoras e os pés de galinha são usados na ligação pendural-perna e na ligação 

pendural-linha-escoras. É possível observar um pormenor desta última ligação na seguinte 

figura. 

 

Figura 66 - Ligação de continuidade da linha (Branco, Cruz, & Piazza, 2006) 
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A colocação dos pés de galinha reforça a ligação de forma a prevenir o deslizamento lateral da 

peça. Os elementos metálicos não têm apenas o objectivo de reforçar a ligação, pois prevêem 

também uma eventual inversão dos esforços perante acções dinâmicas como o vento ou 

sismos. Note-se que através da sua utilização consegue-se ainda minimizar eventuais defeitos 

resultantes da execução das samblagens. 

No dimensionamento destas estruturas assumem-se frequentemente as ligações articuladas e 

o peso próprio das barras concentrados nas suas extremidades (nós). Contudo, as ligações 

apresentam uma rigidez não desprezável, e é esta capacidade de transmissão de momentos 

que toma um papel determinante quando a estrutura está sujeita ao efeito de acções 

assimétricas como a neve, o vento ou os sismos. Dada a existência de alguma ductilidade e 

deformabilidade localizada de qualquer ligação entre duas peças de madeira, torna-se difícil a 

aferição do grau de rigidez da ligação e o modelo de cálculo contínuo não será perfeitamente 

representativo dos esforços reais a actuar. 

Na Figura 67 mostram-se os vários tipos de asnas de madeira que se utilizam em Portugal 

como estrutura de suporte de coberturas tradicionais. É possível verificar que ao longo do 

tempo a estrutura base (asna simples) sofreu várias transformações, passando da triangulação 

para sistemas mais complexos, tanto no número de elementos, como nos sistemas de ligação 

entre elementos. 
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Figura 67 - Tipologias mais frequentes de asnas de madeira (Branco, Santos, & Cruz, 2010) 

 

Asna Pratt 

 

Asna Belga 
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Asna Fink (ou Polonceau) 

 

Asna Bowstring 

 

Asna em arco (banzo superior em peça laminada colada) 

 

Figura 68 – Outras tipologias de asnas de madeira (Porteous & Kermani, 2007)  
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4. Regulamentação actual aplicável a estruturas de cobertura e 

pavimentos 

4.1. Introdução 

 

Este capítulo tem como finalidade o estudo das disposições regulamentares nas estruturas de 

coberturas e de pavimentos. A resposta estrutural da madeira às solicitações assim como a 

verificação da segurança de acordo com o Eurocódigo 5 são os principais objectos de estudo 

deste capítulo. 

Os Eurocódigos formam um conjunto coerente de normas que se destinam à verificação da 

segurança de estruturas. Este conjunto de normas representa uma evolução positiva no que 

respeita à regulamentação europeia sobre a matéria.  

Em Portugal fez-se sentir a falta de um documento de origem nacional. O EC5 ajudou a 

suprimir estas lacunas da regulamentação existente. No entanto as traduções para português 

das três partes do EC5 não estão ainda disponíveis, havendo apenas uma, a parte 1-1, 

traduzida e publicada em 1998, a partir da versão original de 1993 do Comité Européen de 

Normalization. A versão original actual é do ano de 2004 e a sua publicação, pelo Instituto 

Português da Qualidade, está prevista para breve, o que irá rapidamente eliminar as falhas 

restantes.  

A organização da parte 1-1 do Eurocódigo 5 está estruturada em 10 capítulos: 

1. Generalidades 

2. Bases para o projecto 

3. Propriedades dos materiais 

4. Durabilidade 

5. Bases para a análise estrutural 

6. Estados-limite últimos 

7. Estados-limite de serviço 

8. Ligações com ligadores metálicos 

9. Composições e sistemas estruturais 

10. Disposições construtivas e controlo 

Nos cinco primeiros capítulos são definidos os princípios gerais que devem ser utilizados na 

verificação da estabilidade das estruturas. O capítulo sexto e o seguinte definem regras 

particulares de cálculo para elementos e sistemas estruturais. Faz também parte do seu 

conteúdo a definição das regras para a combinação de esforços e para esforços simples. A 
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parte 1-1 do EC5 tem um capítulo específico, capítulo oitavo, que aborda as ligações de 

elementos de madeira. Contudo, este não será alvo de estudo no presente trabalho. 

4.2. Considerações básicas de projecto 

 

Os projectos de estruturas de madeira devem obedecer às bases de dimensionamento 

estrutural que são abordadas no Eurocódigo 0 (EN 1990: 2002). É neste regulamento que são 

apresentadas as regras de base de projecto que articulam com os restantes Eurocódigos, 

nomeadamente o Eurocódigo 5. No EC5 é no capítulo 2 que se encontram os aspectos 

essenciais e de cariz geral que devem ser respeitados pelos projectistas de estruturas de 

madeira. São definidos os coeficientes de segurança,   , para os materiais utilizados nas 

estruturas de madeira, é indicado como se determinam os valores de cálculo a partir dos 

valores característicos das propriedades dos materiais e é abordada a forma de avaliar as 

acções sobre as estruturas de madeira. 

Genericamente pode dizer-se que a verificação da estabilidade se rege pelos princípios gerais 

definidos no EC1, utiliza as acções definidas pelo projectista e invoca os métodos definidos nas 

três partes do EC5, de modo a regular a resistência e as condições de utilização. Os valores 

característicos utilizados para os materiais encontram-se definidos em normas europeias 

identificadas no EC5. O cálculo é efectuado de modo a que se cumpram as verificações dos 

estados limite em conjunto com o método dos coeficientes parciais, que será descrito mais à 

frente.  

O Figura 68 esquematiza a metodologia de cálculo de estruturas de madeira: 

 

Figura 68 - Metodologia de cálculo de estruturas de madeira 
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4.2.1. Definição das acções e combinações de acções 

 

À semelhança de qualquer outro projecto de estruturas, a quantificação dos esforços actuantes 

exige a definição prévia das acções e das combinações de acções. Este procedimento é em 

tudo idêntico a qualquer outro projecto de estruturas. É possível definir as acções segundo o 

Regulamento de Segurança e Acções (RSA) e verificar a segurança de acordo com as normas 

previstas no Eurocódigo 5 (EC5). Contudo este último documento remete para a utilização do 

Eurocódigo 1 (EC1), que é o documento europeu concebido para quantificar as acções. Por 

uma questão de coerência e facilidade de articulação entre documentos o EC1 deve então ser 

preferido. 

As acções são o motivo que provoca o aparecimento de esforços ou deformações nas 

estruturas e podem ser: 

 Acções permanentes (G) abrangem, o peso das telhas, o peso da madeira e o peso 

das peças metálicas. Apresentam valores quase constantes ao longo da vida útil da 

estrutura. Note-se que qualquer variação é, em geral, de pequena ordem. 

 Acções variáveis (Q) abrangem as sobrecargas de utilização, a acção do vento e da 

neve. Apresentam valores cuja variação pode ser significativa relativamente ao valor 

médio. 

 Acidentais (A), correspondem a um tipo de acção que tem uma probabilidade de 

ocorrência bastante diminuta, mas de grande intensidade. Incluem a ocorrência de 

explosões ou embates violentos nas estruturas. 

A verificação do desempenho da estrutura exige uma correcta avaliação das acções que 

possam existir durante o período de vida útil da estrutura, independentemente dos materiais 

utilizados na mesma. Igualmente relevante é o carácter, dinâmico ou estático, das acções. 

No caso das madeiras existe ainda uma outra classificação de acções, denominada classe de 

duração das acções. Esta classificação regula o tempo a que a estrutura se encontra sujeita a 

uma dada acção. Quanto aos casos em que a acção actuante numa estrutura resulta da 

combinação de acções de origens diferentes, o Eurocódigo 5 preconiza que a classe de 

duração escolhida deve ser a correspondente à carga com a menor duração. O seguinte 

quadro mostra a classificação acima descrita. 

Tabela 8 - Classes de duração das acções (CT115 (LNEC), 1998) 

Classe de duração Duração da carga característica 

   Permanente mais de 10 anos 

   Longo Prazo 6 meses a 10 anos 

   Médio Prazo 1 semana a 6 meses 

   Curto Prazo menos de 1 semana 

   Instantânea 
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Seguidamente apresentam-se as combinações de acções consideradas no dimensionamento 

das estruturas de madeira em estudo no presente trabalho: 

Para o estado limite último (resistência das asnas): 

 
                                   

 

   

 

   

 (19)  

Onde,  

A primeira parcela diz respeito às cargas permanentes (peso próprio e restantes cargas 

permanentes), na segunda parcela está a contribuição da acção variável principal (sobrecarga 

ou vento) e a última parcela diz respeito à acção variável secundária, que neste estudo não foi 

considerada. 

Para o estado limite de utilização (rigidez dos pavimentos): 

Combinação de longa duração: 

 
                               

 

   

 

   

 (20)  

Combinação de média duração: 

 
                                        

 

   

 

   

 (21)  

Combinação de curta duração: 

 
                                     

 

   

 

   

 (22)  

 

Na análise efectuada no capítulo 5 apenas será utilizada a combinação de longa duração para 

os estados limite de utilização. 

4.2.2. Modelação das resistências e propriedades dos materiais 

 

A temática das propriedades da madeira já foi abordada no segundo capítulo, onde se explicou 

que a sua variabilidade depende em grande parte da complexidade da sua composição. As 

suas propriedades não variam só com a duração do carregamento, mas também com a 

direcção em que as peças são solicitadas relativamente às fibras da madeira, assim como o 

grau de humidade que apresentam consoante o ambiente em que se encontram. O Eurocódigo 
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5 preconiza a divisão dos materiais em classes de serviço
5
 (CT115 (LNEC), 1998). A classe de 

serviço caracteriza a estrutura relativamente a uma combinação de dois factores: a 

temperatura e a humidade relativa do ambiente em que a estrutura irá ser construída. Desta 

forma enunciam-se as seguintes classes de serviço: 

 Classe de serviço 1 – caracterizada por um teor de água dos materiais correspondente 

ao teor de água de equilíbrio para um ambiente caracterizado por uma temperatura de 

20 
0
C e uma humidade relativa do ar ambiente excedendo 65% somente durante 

algumas semanas por ano
6
. 

 Classe de serviço 2 – caracterizada por um teor de água dos materiais correspondente 

ao teor de água de equilíbrio para um ambiente caracterizado por uma temperatura de 

20 
0
C e uma humidade relativa do ar ambiente excedendo 65% somente durante 

algumas semanas por ano
7
. 

 Classe de serviço 3 – caracterizada por condições climáticas conduzindo a valores do 

teor de água dos materiais superiores aos que se verificam na classe de serviço 2
8
. 

Note-se que as classes de serviço previstas no EC5 correspondem sensivelmente às classes 

de risco (1 a 3) definidas na norma EN 335.1, que se destinam a avaliar a questão da 

durabilidade natural da madeira perante as condições ambientais em que se encontra.  

A especificação das classes de serviço leva à introdução do parâmetro de correcção,     . O 

intuito deste factor é quantificar a correcção que será feita a dada propriedade da madeira de 

acordo com a classe de serviço adequada a cada uso. A norma EN 335-1 (1992) estipula as 

seguintes classes de risco: 

 Classe 1 – Ambiente interior protegido. 

 Classe 2 – Ambiente interior não protegido ou exterior não sujeito à acção directa da 

água das chuvas e com contactos muito esporádicos com água líquida. 

 Classe 3 – Ambiente exterior com contactos frequentes com água das chuvas, muitas 

vezes em períodos longos. 

 Classe 4 – Em contacto permanentemente com água doce em fase líquida. 

 Classe 5 – Permanentemente imerso em água salgada. 

Assim como referido, o Eurocódigo 5 não contempla as estruturas sujeitas às classes de risco 

4 e 5. 

                                                      

5
 As classes de serviço destinam-se fundamentalmente a definir as propriedades mecânicas dos 

materiais e a permitir o cálculo das deformações, em condições ambientais determinadas. 
6
 Na classe de serviço 1, o valor médio do teor de água de equilíbrio para a maior parte das resinosas 

não excederá 12%. 
7
 Na classe de serviço 1, o valor médio do teor de água de equilíbrio para a maior parte das resinosas 

não excederá 20%. 
8
 So em casos de excepção as estruturas cobertas deverão ser incluídas na classe de serviço 3. 
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O valor do factor de correcção da resistência,     , é apresentado na seguinte tabela: 

Tabela 9 - Valores de      (CEN, 2004) 

Madeira Norma 
Classe 

de 
Seviço 

Duração das Acções 

P
9
 LD

10
 MD

11
 CD

12
 I

13
 

Maciça EN 14081-1 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

  

2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

  

3 0,5 0,55 0,65 0,7 0,9 

Lamelada 
colada 

EN 14080-1 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

 

2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

  

3 0,5 0,55 0,65 0,7 0,9 

LVL EN 14374, EN 14279 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

  

2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

  

3 0,5 0,55 0,65 0,7 0,9 

Contrapla-
cado 

EN 636          
   Parte 1, Parte 2, Parte 3 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

 
   Parte 2 2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

 
   Parte 3 3 0,5 0,55 0,65 0,7 0,9 

OSB EN 300       

 
   OSB/2 1 0,3 0,45 0,65 0,85 1,1 

 
   OSB/3, OSB/4 1 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 

 
   OSB/3, OSB/4 2 0,3 0,4 0,55 0,7 0,9 

Aglomerado 
de 
partículas  

EN 312       
   Parte 4, Parte 5 1 0,3 0,45 0,65 0,85 1,1 

   Parte 5 2 0,2 0,3 0,45 0,6 0,8 

 
   Parte 6, Parte 7 1 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 

 
   Parte 7 2 0,3 0,4 0,55 0,7 0,9 

Aglomerado 
de fibras 
duro 

EN 622-2       
   HB.LA, HB.HLA 1 ou 2 1 0,3 0,45 0,65 0,85 1,1 

 

   HB.HLA 1 ou 2 2 0,2 0,3 0,45 0,6 0,8 

Aglomerado 
de fibras 
médio 

EN 622-3 
 

     
   MBH.LA 1 ou 2 1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 

 

   MBH.HLS 1 ou 2 1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 

 

   MBH.HLS 1 ou 2 2 - - - 0,45 0,8 

Aglomerado 
de fibras, 

MDF 

EN 622-5 
 

     
   MDF.LA, MDF.HLS 1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 

   MDF.HLS 2 - - - 0,45 0,8 

                                                      

9
 Permanente 

10
 Longa Duração 

11
 Média Duração 

12
 Curta Duração 

13
 Instantânea 
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4.3. Segurança estrutural 

 

A probabilidade de rotura é o quantificador de segurança da estrutura e desta forma o 

Eurocódigo 5 prevê a avaliação das verificações segundo a definição de estados limite. Os 

estados limite correspondem a situações estabelecidas como críticas para o comportamento da 

estrutura e onde esta deixa de satisfazer as exigências iniciais de projecto. O dimensionamento 

de modelos para os diferentes estados limite deve ter em linha de conta os seguintes aspectos: 

 Diferenças nas propriedades dos materiais, como por exemplo a resistência e a rigidez; 

 O comportamento dos materiais relativamente à duração da carga, ou à fluência pode 

ser diferente; 

 A influência das condições climatéricas como a temperatura ou as variações de 

humidade; 

 Situações de projecto diferentes, tendo em conta as várias fases de construção que 

implicam distintas condições de apoio ou de ligações. 

Os estados limite classificam-se em: 

 Estados limite últimos 

 Estados limite de serviço 

4.3.1. Estados limite últimos 

 

Os estados limite últimos correspondem a situação de colapso da estrutura, ou a outras formas 

de rotura estrutural que comprometa a segurança do utilizador. Segundo CT115 (1998) 

incluem-se os seguintes estados limite últimos na avaliação da segurança: 

a) Perda de equilíbrio do conjunto ou de parte da estrutura considerada como corpo 

rígido; 

b) Ruína por deformação excessiva, rotura ou perda de estabilidade da estrutura ou dos 

seus elementos, incluindo apoios e fundações. 

O Eurocódigo 5 preconiza ainda que para uma análise elástica linear de primeira ordem, onde 

a distribuição de forças internas não é afectada pela distribuição de rigidez na estrutura, devem 

ser utilizados os valores médios da rigidez. Para uma análise elástica linear de primeira ordem 

cuja distribuição de forças internas é afectada pela distribuição da rigidez devem ser usados os 

valores médios finais da rigidez ajustados à componente de carregamento que causa maior 

tensão. Um exemplo deste último caso é quando os elementos da estrutura são constituídos 

por materiais diversos, cujas propriedades diferem em função do tempo. 
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(23)  

 
           

     

           
 

 

(24)  

Onde       é o valor médio do módulo de elasticidade,       é o valor médio do módulo de 

distorção. O factor      tem em conta a deformação por fluência e a classe de serviço relevante 

para os vários tipos de madeira estrutural.    é o valor do coeficiente para a acção quase-

permanente, contudo no caso de a acção ser uma acção permanente este valor deve ser 

tomado como unitário. A seguinte tabela mostra os valores de      a adoptar para os vários 

tipos de madeira estrutural. 

Tabela 10 - Valores de      (CEN, 2004) 

Madeira Norma 
Classe de Serviço 

1 2 3 

Maciça EN 14081-1 0,6 0,8 2 

Lamelada colada EN 14080 0,6 0,8 2 

LVL EN 14374, EN 14279 0,6 0,8 2 

Contraplacado EN 636    
   

 
   Parte 1 0,8 - - 

 
   Parte 2 0,8 1 - 

 
   Parte 3 0,8 1 2,5 

OSB EN 300 
   

 
OSB/2 2,25 - - 

 
OSB/3, OSB/4 1,5 2,25 - 

Aglomerado de 
partículas 

EN 312 
      Parte 4 2,25 - - 

   Parte 5 2,25 3 - 

 
   Parte 6 1,5 - - 

 
   Parte 7 1,5 2,25 - 

Aglomerado de 
fibras duro 

EN 622-2 
   

   HB.LA 2,25 - - 

 
   HB.HLA 1 ou 2 2,25 3 - 

Aglomerado de 
fibras médio 

EN 622-3 
      MBH.LA 1 ou 2 3 - - 

 
   MBH.HLS 1 ou 2 3 4 - 

Aglomerado de 
fibras, MDF 

EN 622-5 
      MDF.LA 2,25 - - 

 
   MDF.HLS 2,25 3 - 

 

Caso se efectue uma análise de segunda ordem, da estrutura, devem ser utilizados os valores 

de dimensionamento da rigidez, não ajustados à duração do carregamento. Esta análise é 
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muitas vezes necessária no caso dos pórticos planos de grande vão ou de estruturas tipo arco. 

Nestas situações devem adoptar-se os valores de cálculo para os parâmetros de rigidez sem 

entrar em conta com a duração das acções, ou seja, sem considerar os factores de correcção 

     ou     . 

4.3.2. Estados limite de serviço 

 

Os estados limite de serviço da estrutura correspondem aos estados para além dos quais as 

condições de utilização, especificadas para a estrutura, deixam de ser cumpridas. Segundo 

CT115 (1998) incluem-se os seguintes estados: 

a) Deformações ou deslocamentos que possam prejudicar o aspecto ou o uso da 

estrutura (incluindo o mau funcionamento de máquinas ou de instalações), assim como 

afectar os revestimentos ou elementos não estruturais; 

b) Vibração desconfortáveis para o utilizador, ou que afectem ou limitem a eficiência da 

construção. 

Frequentemente o factor condicionante do dimensionamento é o estado limite de utilização, em 

grande parte isto verifica-se porque a madeira tem um módulo de elasticidade relativamente 

baixo. O comportamento às vibrações é igualmente importante devido essencialmente ao baixo 

coeficiente de amortecimento que a madeira apresenta. Isto leva a que a dissipação da energia 

vibratória não seja rápida, o que pode conduzir a problemas relacionados com a utilização de 

máquinas e causar desconforto ao utilizador. 

No caso de a estrutura ser constituída por elementos ou componentes com diferentes 

propriedades no tempo, a verificação de segurança aos estados limite de serviço é efectuada 

com os valores médios finais do módulo de elasticidade,          , do módulo de 

distorção,         . As expressões estipuladas são as seguintes: 

 
           

     

         
 

 

(25)  

 
           

     

         
 

 

(26)  

4.3.3. Verificação pelo método dos coeficientes parciais 

 

O método de verificação de segurança apropriado para o uso prático é o método dos 

coeficientes parciais. Este método é determinístico, isto é, baseia-se no pressuposto de que os 
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parâmetros não são estocásticos (aleatórios), mas constantes. Porém através de parâmetros 

como os coeficientes parciais, as acções e as resistências, são corrigidas de forma a ter em 

conta o seu carácter probabilistico. 

Actualmente o método dos coeficientes parciais é reconhecido a nível internacional e utilizado 

pelas normas europeias, nomeadamente a nível dos Eurocódigos. 

O critério utilizado neste método dita que para qualquer situação de projecto a segurança é 

satisfeita desde que não seja excedido nenhum estado limite relevante quando se comparam 

valores de cálculo dos efeitos das acções e das resistências obtidos nos modelos de cálculo. 

Os valores de cálculo das acções e das propriedades dos materiais são obtidos a partir dos 

valores característicos e afectados do coeficiente parcial de segurança,   . As propriedades de 

cálculo,   , resultam da seguinte forma: 

 
            

  

  
 

 

(27)  

O       é o factor de modificação da resistência que traduz o efeito da duração da carga nas 

propriedades mecânicas
14

,    é o valor característico da propriedade em análise e    é o 

coeficiente parcial de segurança correspondente ao material em análise. 

O valor de cálculo de uma propriedade de rigidez de um elemento,    ou   , é calculado 

segundo as seguintes expressões: 

 
    

     

  
 

 

(28)  

 
    

     

  
 

 

(29)  

Onde,       é o valor médio do módulo de elasticidade e       é o valor médio do módulo de 

distorção.  

Os valores dos coeficientes parciais de segurança são apresentados na seguinte tabela: 

  

                                                      

14
 Este traduz igualmente o efeito do teor em água e é usado como coeficiente redutor das propriedades 

mecânicas instantâneas referidas a um teor em água de 12%. 
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Tabela 11 - Coeficientes parciais de segurança (CT115 (LNEC), 1998) 

Combinações fundamentais   

   Madeira maciça 1,3 

   Madeira lamelada colada 1,25 

   LVL
15

, contraplacado, OSB
16

 1,2 

   Aglomerado de partículas de madeira 1,3 

   Aglomerado de fibras de madeira duro 1,3 

   Aglomerado de fibras de madeira semi-duro 1,3 

   Aglomerado de fibras de madeira de média densidade (MDF) 1,3 

   Aglomerado de fibras de madeira brando 1,3 

   Ligações 1,3 

   Ligadores em placas metálicas perfuradas 1,25 

Combinações de acidente 1 

4.4. Dimensionamento dos elementos de madeira 

 

A madeira está frequentemente sujeita a tensões de compressão e tracção na direcção do fio. 

Estas tensões, em condições naturais, resultam do peso próprio da peça de madeira. 

Adicionalmente podem surgir as tensões de flexão na mesma direcção. Estas são 

permanentes, por exemplo quando ocorre um desvio de verticalidade do tronco, ou ocasionais, 

por exemplo quando sujeita a ventos dominantes. De qualquer forma é a constituição do 

material que oferece uma resposta a tais situações. Isto explica o bom comportamento da 

madeira em condições de serviço em flexão e esforço axial na direcção do fio, tanto a nível da 

rigidez como da resistência.  

4.4.1. Dimensionamento de peças a esforços axiais paralelos ao fio 

 

De maneira a que se possa avaliar o comportamento da madeira é necessária a distinção entre 

madeira limpa e madeira estrutural. A madeira limpa é conseguida em provetes de dimensão 

reduzida, cujos ensaios revelam a resistência intrínseca às fibras de madeira. Neste tipo de 

madeira excluem-se os defeitos de crescimento que afectam o seu comportamento. Em 

elementos estruturais de madeira de dimensão real estes defeitos já não se conseguem evitar, 

visto estes se encontrarem relacionados com o processo natural de crescimento da árvore. 

Consequentemente os provetes de dimensão reduzida apresentam valores de resistência 

mecânica superiores aos que se obtêm em elementos de madeira estrutural. Note-se que os 

elementos comprimidos são menos sensíveis aos defeitos, uma vez que o esforço de 

                                                      

15
 LVL - Laminated Veneer Lumber (madeira micro lamelada colada) 

16
 OSB - Oriented Stand Board (aglomerado de partículas de madeira longas e orientadas) 
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compressão se pode transmitir através do volume do nó e os elementos tendem a fechar as 

fendas. No caso das peças traccionadas os defeitos como fendas e nós constituem 

descontinuidades que dificultam a transmissão do esforço e dessa forma os ensaios de tracção 

mostram-se mais sensíveis à diferença entre um elemento de madeira limpa ou estrutural. 

A maior sensibilidade do comportamento à tracção e o tipo de rotura frágil a que está 

associado resultam, na maioria das espécies de madeira, na atribuição de valores 

característicos da resistência à tracção inferiores aos de compressão, o que não impede que o 

valor médio da resistência à tracção de provetes de madeira limpa seja superior ao da 

resistência à compressão (Negrão & Faria, 2009). 

 

Figura 69 - Curva de tensão-extensão de provetes de madeira limpa (Negrão & Faria, 2009) 

Através da observação da Figura 69 é possível verificar que o comportamento em tracção 

paralela ao fio é praticamente linear até ao momento em que ocorre a rotura. Esta situação 

ocorre, para as madeiras de construção resinosas correntes, quando se atingem valores entre 

os 80 e os 90 N/mm
2
. É ainda possível concluir que a rotura por tracção é frágil, na medida em 

que não se desenvolve nenhum patamar de plastificação. 

Já no caso das compressões paralelas ao fio o mesmo não se verifica. Agora a resposta inicial 

é aproximadamente linear, mas à medida que a rotura se aproxima desenvolve-se um patamar 

de deformação, que resulta do esmagamento das fibras. A compressão paralela ao fio assume, 

nestes casos, valores de resistência da ordem dos 40 a 50 N/mm
2
 para as resinosas comuns. 

4.4.1.1. Tracção paralela ao fio 

O critério de verificação de segurança para a tracção paralela ao fio é expresso na disposição 

6.1.2 (1) do EC5 1-1 e é dado pela seguinte expressão: 

                 (30)  
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Em que        é o valor de cálculo da tensão actuante de tracção e        é o valor de cálculo da 

resistência à tracção paralela ao fio. Este último valor pode ser utilizado, conservadoramente, 

tal como se mostra na expressão (30). Contudo existem casos em que a secção transversal é 

de dimensões reduzidas e devido ao efeito de volume, é possível considerar-se um aumento 

do valor da resistência. Para este efeito, na expressão anterior (30) deve ser corrigido o valor 

da resistência para da seguinte forma: 

       
             

 

(31)  

O efeito de volume surge em elementos de madeira e afecta os valores das suas propriedades 

resistentes, nomeadamente à flexão e tracção.  

Segundo Negrão e Faria (2009) existem várias teorias de natureza probabilística que explicam 

este facto, sendo possível verificar que a probabilidade de rotura de um volume de madeira 

sujeito a um nível especificado de tensão é tanto maior quanto maior o volume em questão. 

Uma interpretação deste facto é que a probabilidade de existência de um defeito oculto de 

grandes dimensões (com efeito redutor na resistência) aumenta com a dimensão da peça. 

Este efeito apenas beneficia as pequenas secções. Neste âmbito faz sentido a diferenciação 

entre madeira maciça e madeira lamelada colada, devido ao próprio processo de construção 

desta última. Consideram-se susceptíveis ao efeito de volume as secções de madeira maciça 

de maior dimensão inferior a 150 mm e as de madeira lamelada colada de maior dimensão 

inferior a 600 mm. 

O parâmetro    tem em conta o efeito acima descrito e é aplicado na verificação de segurança 

de esforços simples de compressão e tracção, na direcção paralela às fibras. Este coeficiente, 

não inferior à unidade, depende da maior dimensão,  , da secção transversal. O EC5 propõe 

para secções rectangulares as seguintes expressões: 

 Para madeira maciça: 

 
         

   

 
 
   

                  

 

(32)  

 Para madeira lamelada colada: 

 
         

   

 
 
   

                  

 

(33)  

As expressões (32) e (33) são referidas no Eurocódigo 5 parte 1-1, em 3.2 (3) e 3.3 (3), 

respectivamente. 

Note-se que o aumento máximo do valor da resistência é de 30% na madeira maciça, mas 

apenas de 10% em madeira lamelada colada. Esta diferença reside no facto de as lamelas 
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serem classificadas, o que restringe a densidade e a dimensão dos defeitos. Por outro lado a 

colagem das lamelas, relativamente finas, dificulta a ocorrência de um defeito com dimensões 

tais, que reduza as capacidades resistentes. Consequentemente obtém-se uma menor 

variabilidade no produto final. Por outro lado o coeficiente    também engloba a presença de 

defeitos de dimensão crítica e é fixado com o valor de 1,3 para madeira maciça e apenas 1,25 

para a madeira lamelada colada. O EC5 atribui ainda um critério de avaliação do efeito de 

volume em elementos traccionados de madeira micro lamelada colada (LVL). O coeficiente    

é neste caso definido por: 

 

         
    

 
 

 
 
                  

(34)  

 

A expressão anterior encontra-se referenciada no EC5 parte 1-1 em 3.4 (3), que expõe   como 

um expoente definido na norma de caracterização do produto. A norma EN14374 (2004) 

oferece a seguinte expressão: 

           (35)  

 

Em que   é um coeficiente de variação dos resultados obtidos experimentalmente. 

4.4.1.2. Compressão paralela ao fio 

A verificação da segurança para a compressão paralela ao fio resume-se na limitação do valor 

de cálculo da tensão actuante de compressão ao valor máximo da resistência à compressão 

paralela ao fio. O EC5 parte 1-1 define em 6.1.4 (1) a seguinte expressão: 

                (36)  

Note-se que a esta verificação deve, no caso de elementos esbeltos, ser adicionada a 

verificação do risco de encurvadura. 

4.4.2. Dimensionamento de peças a esforços axiais perpendiculares ao fio 

 

Como se observa na Figura 69 a curva de tensão-extensão, num provete de madeira que seja 

solicitado na direcção perpendicular ao fio, apresenta um comportamento semelhante ao da 

solicitação na direcção paralela ao fio. A rotura por tracção continua a ser do tipo frágil, embora 

ocorra agora para valores de tensão da ordem de 1 a 2 N/mm
2
. Visto esta ser uma resistência 

bastante mais reduzida, admite-se que a existência de defeitos na peça terá uma influência 

bastante maior, principalmente em peças de dimensões superiores. 
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É importante salientar que este tipo de esforço deve ser evitado, adoptando-se as disposições 

construtivas necessárias para que não se promova a existência deste esforço. No caso dos 

pavimentos estes esforços podem ter efeitos bastante negativos, pelo que há que ter em 

atenção a sua influência. Contudo, segundo Branco, Cruz, & Piazza (2006) a tracção 

perpendicular às fibras é uma situação que ocorre apenas em peças de directriz curva e em 

ligações entre vigas principais e secundárias mal executadas. Nas zonas dos apoios, caso 

estes também sejam executados em madeira, é frequente que ocorra compressão 

perpendicular às fibras. 

Por sua vez a compressão perpendicular ao fio dá origem a deformações plásticas assim que 

se ultrapassar o limite de proporcionalidade (Figura 69). Segundo Negrão & Faria (2009) a 

deformação na rotura, de uma peça sob a acção deste esforço, ronda os 10%, ou mais, o que 

muitas vezes é incompatível com as verificações de serviço da peça. Por conseguinte, o 

procedimento a adoptar nestas situações passa por convencionar a resistência à compressão 

transversal de maneira a limitar a deformação a valores da ordem de 1%. 

4.4.2.1. Tracção perpendicular ao fio 

Na secção 2.4.2 referiu-se que esta situação deve ser evitada pelo facto da madeira apresentar 

uma resistência reduzida perante a acção deste esforço. Consequentemente é necessária uma 

concepção e uma pormenorização estrutural adequada, para não permitir que uma peça de 

madeira esteja a trabalhar neste sentido.  

O EC5 não prevê a solicitação directa da madeira em tracção perpendicular ao fio, mas 

introduz uma cláusula (6.1.3.1) que menciona a necessidade de consideração do efeito de 

volume para casos em que este esforço esteja presente como característica inerente ao 

sistema estrutural. 

4.4.2.2. Compressão perpendicular ao fio 

A verificação da compressão perpendicular ao fio é, tal como no caso da compressão paralela 

ao fio, definida pela imposição de um limite superior ao cálculo da tensão actuante de 

compressão.  

                        (37)  

Onde,  

        é o valor de cálculo da tensão actuante de compressão perpendicular ao fio,         é o 

valor de cálculo da tensão resistente de compressão perpendicular ao fio e        é um 

coeficiente que traduz o efeito da variação da resistência da peça com a geometria e com a 

extensão da zona carregada. 
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Por via de regra o factor       deve ser tomado como unitário, no entanto existem casos 

particulares como os que se apresentam de seguida. Em vigas continuamente apoiadas com 

        (Figura 70) os valores de       a adoptar são os seguintes: 

           para madeira maciça de resinosas; 

            para madeira lamelada colada de resinosas; 

 

Figura 70 - Viga continuamente apoiada (CEN, 2004) 

Em vigas sobre apoios discretos com         (Figura 71) os valores de       a adoptar são os 

seguintes: 

           para madeira maciça de resinosas; 

            para madeira lamelada colada de resinosas e          ; 

 

Figura 71 - Viga sobre apoios discretos (CEN, 2004) 

Onde    é a distância entre as zonas de carregamento e   é o comprimento carregado. 

O uso de valores elevados de       pode dar origem a deformações transversais de 

compressão até 10%. Tais deformações podem vir a causar problemas relacionados sobretudo 

com a utilização, mas também com as ligações que forem afectadas. 

4.4.3. Dimensionamento de peças a esforços axiais a um ângulo com o fio 

 

Segundo Negrão & Faria (2009) as resistências à tracção e à compressão variam com a de 

forma contínua com o ângulo entre a direcção da solicitação e o fio da peça de madeira. A lei 

de variação proposta pelo autor é dada pela seguinte expressão: 

 
     

          
                      

 
(38)  
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Esta expressão fornece o valor da resistência à compressão de uma peça em que a solicitação 

faz um ângulo α com a direcção das fibras. Os parâmetros      e       são as já anunciadas 

resistências à compressão na direcção paralela e perpendicular ao fio, respectivamente.   

O autor propõe ainda uma expressão semelhante para a resistência à tracção de uma peça em 

que a solicitação faz um ângulo α com a direcção das fibras. 

 
     

          
                      

 
(39)  

Onde, 

Os parâmetros      e       são resistências à tracção na direcção paralela e perpendicular ao fio, 

respectivamente. 

 

Figura 72 – Variação da resistência um ângulo com o fio (Negrão & Faria, 2009) 

Através da observação da representação gráfica anterior é possível dizer que a resistência à 

tracção é mais sensível a esta variação de ângulo do que a resistência à compressão. Note-se 

que para uma variação de 10º no ângulo a resistência à tracção perde sensivelmente 35% e a 

resistência à compressão apenas 15%. 

4.4.4. Dimensionamento de peças à flexão 

 

A madeira demonstra uma boa capacidade para suportar esforços de compressão assim como 

de tracção, mas o seu maior potencial como material estrutural é explorado em peças flectidas. 

As combinações de esforços são tidas em conta na verificação da segurança de cada elemento 

estrutural. Desta forma executa-se uma verificação de segurança a esforços de compressão 

combinados com esforços de flexão, ou a esforços de tracção combinados com esforços de 

flexão. É importante referir que, no caso de o elemento se encontrar comprimido, é 
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fundamental a avaliação do fenómeno de encurvadura, que se encontra contemplado no 

Eurocódigo 5 parte 1-1. Este assunto será retomado na secção 0. 

4.4.4.1. Flexão simples 

O critério de segurança genérico consiste na limitação do valor máximo da tensão de cálculo 

actuante de flexão à tensão de cálculo resistente à flexão. Resulta a seguinte inequação: 

            (40)  

A tensão de cálculo resistente à flexão,     , deve ser calculada de maneira a que o valor 

característico definido na EN 338 (para madeira maciça) ou na NP EN 1194 (para madeira 

lamelada colada) venha afectado do respectivo coeficiente parcial de segurança e do 

coeficiente de modificação da resistência, tal como se apresentou na secção 4.3.3. 

De acordo com Negrão & Faria (2009) as tensões mais elevadas ocorrem na proximidade dos 

vértices opostos (Figura 73). Na zona intermédia, as fibras ficam sujeitas a um regime de 

tensões mais moderado. Por outro lado pode acrescentar-se que pelo facto de existir um 

"patamar" de plastificação no ramo de compressão na curva tensão-extensão da Figura 69 é 

possível redistribuir tensões, que no fundo significa uma resistência maior do que a que é 

expressa na inequação (40). 

 

Figura 73 - Secção transversal genérica 

Caso se verifique uma secção solicitada por momentos flectores nas duas direcções principais 

(flexão simples desviada), admite-se uma redução da contribuição de apenas uma das 

componentes do momento flector. Esta convenção é fundamentada pelos motivos citados 

anteriormente. Visto não haver um motivo explícito para determinar qual das componentes 

deve ser reduzida, o EC5-1-1 preconiza a verificação simultânea das seguintes contribuições: 

    
      

      

 
      

      

    
(41)  

 

       

      

    
      

      

    
(42)  
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Onde,  

       e        são os valores de cálculo das tensões máximas de flexão devidas aos momentos 

flectores My e Mz, respectivamente;        e        são os valores de cálculo das tensões 

resistentes à flexão nos planos     e    , respectivamente. O coeficiente de redução    é 

definido, pelo EC5, com o valor de 0,7 para secções rectangulares de madeira maciça, 

lamelada colada ou LVL e com o valor de 1,0 para as secções transversais circulares. Caso a 

peça seja outro composto de madeira o EC5 não recomenda qualquer redução. A razão de não 

haver redução nas secções circulares reside no facto de qualquer combinação de 

componentes de momento flector ser equivalente a um caso de flexão plana. 

Note-se que para os casos de flexão plana não faz sentido introduzir o factor de redução    na 

verificação de segurança, pois a condição que prevalece é sempre a seguinte: 

     

    

    (43)  

 

4.4.4.2. Flexão composta com compressão 

A flexão composta de uma viga pode ser provocada por esforço normal centrado, associado a 

cargas transversais, ou por esforço normal aplicado com excentricidade,  .  

 

Figura 74 – Exemplo de uma peça de madeira solicitada à flexão composta e distribuições de 
tensões na secção (Pfeil & Pfeil, 2003) 



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

92 

Para a acção conjunta de momento flector com esforço axial de compressão o EC5 propõe 

uma verificação semelhante à que já se indicou para o caso da flexão simples, adicionando 

agora uma nova componente, relativa ao esforço axial. Com o acréscimo da contribuição da 

parcela de compressão a verificação de flexão composta resulta da seguinte forma: 

 
 
      
      

 

 

    
      

      

 
      

      

    (44)  

 

 
 
      
      

 

 

 
      

      

    
      

      

    (45)  

 

Dado o ramo de compressões da curva tensão-extensão ser definitivamente não linear (Figura 

76), as expressões são baseadas no pressuposto de que a interacção entre o momento flector 

e o esforço axial de compressão é do segundo grau. O termo quadrático tem origem na 

consideração de que o comportamento da madeira à compressão é plástico, dado o 

“amolecimento” das fibras perante este tipo de solicitação. Esta relação é indicada 

graficamente na Figura 75, onde o eixo horizontal corresponde à razão 
      

      
 e o eixo vertical à 

razão 
    

    
. Na figura está ainda representada a correspondente interacção linear M-N. 

 

Figura 75 - Interacção entre o esforço axial e o momento flector 

Estando a interacção quadrática acima da linear, pode afirmar-se que à interacção não linear 

está associado um acréscimo de resistência de cálculo da secção. 
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Tal como no caso da flexão simples, em que só existe um momento flector, não faz sentido a 

utilização do factor de redução   , visto que a inequação condicionante é sempre a seguinte: 

 
 
      
      

 

 

 
    

    

    (46)  

4.4.4.3. Flexão composta com tracção 

Adoptando a mesma linha de pensamento da secção 0, o EC5 propõe as seguintes 

verificações para as peças onde actuam simultaneamente momento flector e esforço axial de 

tracção: 

       
      

    
      

      

 
      

      

    (47)  

 

       
      

 
      

      

    
      

      

    (48)  

 

Neste caso a interacção M-N é do primeiro grau, uma vez que a o ramo de tracções da curva 

tansão-extensão é linear, tal como se mostra na Figura 69. A soma dos termos lineares das 

equações anteriores tem origem no comportamento elástico da madeira à tracção até à rotura 

(Figura 76). 

 

Figura 76 – Comportamento da madeira à tracção e à compressão (Pfeil & Pfeil, 2003) 
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4.5. Encurvadura 

 

Tal como já foi visto nas secções anteriores, a madeira é especialmente vocacionada para 

resistir a esforços de flexão, mas também é bastante utilizada na execução de elementos 

comprimidos como pilares ou pernas e escoras de asnas. 

A rotura de uma peça comprimida depende da sua resistência a dois tipos de fenómenos, 

podendo ocorrer por esgotamento da capacidade resistente ou por instabilização do elemento. 

Quando se estudam problemas de encurvadura (perda de estabilidade) admite-se uma análise 

não linear em que a verificação do equilíbrio é feita na configuração deformada da estrutura. 

Nestes casos a estrutura tem deslocamentos perpendiculares ao seu eixo, obrigando a que a 

peça tenha esforços axiais e momentos flectores ao longo do seu eixo. O modo de 

instabilidade padrão de barras comprimidas é a encurvadura clássica de Euler contudo podem 

surgir casos de flexão composta que dêem origem ao bambeamento da peça. Nos casos em 

estudo tal não se verifica porque as secções transversais escolhidas são compactas. 

A encurvadura é, portanto, um modo de instabilidade onde ocorre a deformação transversal de 

uma barra comprimida (Figura 77). Este fenómeno pode resultar da aplicação de uma carga de 

compressão excêntrica, assim como de peças com desvios de linearidade ou outros defeitos 

provenientes do processo de fabrico. Desta forma geram-se momentos flectores que dão 

origem a deformações que, por sua vez, podem vir a agravar significativamente os efeitos das 

imperfeições iniciais. Note-se que nos casos em que a barra esteja a trabalhar à tracção este 

fenómeno atenua os efeitos das imperfeições iniciais. 

 

Figura 77 – Encurvadura de uma barra comprimida 

Em geral estes momentos flectores adicionais que dão origem a efeitos secundários (efeitos de 

2ª ordem) são limitados. Convencionalmente define-se um valor de carga de compressão que 

torna o processo divergente, fazendo com que as deformações tomem valores que provocam o 

colapso da barra por instabilização. A esta força de compressão dá-se o nome de carga crítica. 

Para o caso de uma barra simplesmente apoiada o valor da sua carga crítica é dado por: 
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 (49)  

Onde,  

   é a rigidez de flexão da barra e é o seu comprimento de encurvadura. Para cada valor 

natural de   obtém-se o respectivo valor da carga crítica no modo  , sendo que a menor das 

cargas críticas corresponde precisamente à coluna simplesmente apoiada e também se 

designa por carga de Euler. 

 
     
     

 
    

  
 

 (50)  

 

Através da análise das duas expressões anteriores é possível concluir que os modos de 

encurvadura mais elevados estão associados a cargas críticas mais altas. Seguidamente 

ilustram-se os três primeiros modos de encurvadura de uma coluna comprimida simplesmente 

apoiada (Figura 78). 

 

Figura 78 – Modos de encurvadura (Virtuoso, 2007) 

 

Note-se que para o caso anterior, coluna simplesmente apoiada, o comprimento de 

encurvadura da barra é igual ao seu próprio comprimento. É possível interpretar o conceito de 

comprimento de encurvadura de uma coluna como o comprimento da coluna simplesmente 

apoiada que tem a mesma carga crítica. Ou seja, qualquer coluna pode ser analisada através 

de uma coluna simplesmente apoiada equivalente, com um comprimento igual ao comprimento 

de encurvadura,   . Num caso em que os apoios da barra sejam genéricos, são as condições 

de fronteira nas extremidades das barras que definem o comprimento de encurvadura da barra. 

Estas condições de fronteira dependem essencialmente da rigidez dos elementos adjacentes.  



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

96 

 

Figura 79 - Curvas de encurvadura (Virtuoso, 2007) 

A questão da encurvadura pode ser abordada segundo o conceito de curvas de encurvadura 

(Figura 79). A curva de encurvadura teórica é uma função que relaciona a esbelteza e a carga 

última da peça e é constituída por dois troços distintos que correspondem a duas formas de 

rotura diferentes. A sua análise permite averiguar qual o valor óptimo da esbelteza,  . Por sua 

vez a curva de encurvadura real tem em consideração efeitos que serão descritos mais à 

frente.  

A esbelteza é um parâmetro que condiciona directamente a encurvadura e é definida para o 

caso de uma barra ideal da seguinte forma: 

 
   

   
 

 
(51)  

Onde,     é o comprimento de encurvadura da barra e   é o raio de giração da secção 

transversal da barra, ambos para o plano de encurvadura considerado. 

Através da leitura da curva de encurvadura é possível verificar o valor de tensão 

correspondente à esbelteza que dá origem à instabilização da barra. 

A esbelteza normalizada,   , é um conceito que se introduz nesta análise para definir se o 

dimensionamento da coluna ideal é condicionado pela plastificação da secção, ou ela 

encurvadura da coluna. Para valores de      a resistência é condicionada pela plastificação 

da secção, já para valores de      é a encurvadura o fenómeno condicionante. 

A esbelteza normalizada é dada por: 

 
   

 

  
 

(52)  

Onde,  

   é a esbelteza de referência, para a qual a tensão crítica de encurvadura é igual à tensão de 

rotura à compressão,   . 
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(53)  

 

No entanto, na maior parte das situações reais, a resistência é inferior devido à cedência do 

material e às imperfeições iniciais, tais como a falta de rectilinearidade ou a falta de 

uniformidade da secção recta. A inclinação do eixo da barra e as fendas também são 

imperfeições relevantes, pois têm o efeito de ampliar a esbelteza da peça. 

 

Figura 80 – Imperfeições geométricas iniciais 

Na Figura 80 está representado o efeito das imperfeições iniciais,       para    , e os 

acréscimos do deslocamento      para valores de       A cláusula 10.2 do EC5 1-1 limita a 

flecha de empenamento lateral,      , aos valores máximos de 1/500 do vão no caso de 

elementos de madeira lamelada colada ou LVL e de 1/300 do vão no caso de elementos de 

madeira maciça.  

A curva de encurvadura adoptada pelo EC5 é uma forma modificada da curva teórica que tem 

em linha de conta os defeitos e as imperfeições já referidas. É importante referir que esta 

abordagem assume contornos análogos ao caso das estruturas metálicas. A formulação 

matemática da influência das imperfeições tem por base as expressões de Perry-Robertson, 

porém com pequenas diferenças relativamente às estruturas metálicas.  

O factor de redução,   , é dado por: 

 
      

 

       
      

  

 

 

(54)  

 
      

 

       
     

   
 

 

(55)  

Em que, 

                            
   

 

(56)  
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(57)  

Onde,    toma o valor de 0,1 para madeira lamelada colada e micro lamelada colada, e de 0,2 

para madeira maciça. Uma vez que valores mais baixos de    correspondem a uma menor 

influência das imperfeições no comportamento da peça, esta diferença poderá eventualmente 

estar relacionada com o facto de as peças de madeira lamelada colada terem um 

comportamento mais homogéneo e isotrópico, onde a influência dos defeitos é 

significativamente menor. Este parâmetro tem em consideração a perda de rectilinearidade das 

peças estruturais. Analogamente às estruturas metálicas este coeficiente considera uma 

imperfeição geométrica equivalente ao conjunto da imperfeição geométrica real e das tensões 

residuais (estruturas metálicas - coeficiente  ). No caso das estruturas metálicas as tensões 

residuais são consequências do processo de fabrico, nomeadamente do arrefecimento das 

peças. Quanto às peças de madeira, pode admitir-se que o processo de secagem também 

pode dar origem a tensões residuais. Note-se ainda que o valor de referência da esbelteza 

normalizada, no caso das madeiras é 0,3 (0,2 no caso das estruturas metálicas). Este é o valor 

que marca o limite entre a rotura por plastificação, ou por instabilidade lateral (Figura 81). 

 

Figura 81 – Curva de dimensionamento de colunas de madeira 

4.6. Estados Limite de Serviço 

 

A madeira maciça assim como os materiais que desta derivam apresentam uma rigidez de 

flexão relativamente baixa, sendo que o valor médio do módulo de elasticidade se encontra 

para a maioria das espécies de madeira usadas em estruturas entre os 7 e os 15 MPa. Desta 

forma a verificação dos estados limite de utilização assumem grande importância em projectos 

de estruturas de madeira. Saliente-se que os estados limite de utilização relevantes são o de 

deformação e o de vibração.  
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O estado limite de deformação inclui a deformação dos elementos como a flecha no vão de 

vigas simplesmente apoiadas, mas também o escorregamento nas ligações, que pode 

comprometer o funcionamento global da estrutura. Este último caso não será objecto de estudo 

no presente trabalho. Note-se ainda que o EC5 1-1 não inclui limites nem estabelece termos de 

comparação para o escorregamento nas ligações.  

Um aspecto muito relevante para a avaliação do estado limite de deformação é o 

comportamento da madeira maciça e dos seus derivados ao longo do tempo, tal como se 

indicou na secção 2.4.11. A estrutura responde instantaneamente com a deformação,      , 

perante a aplicação de uma carga e esta deformação irá aumentar ao longo do tempo. Numa 

primeira fase a velocidade de deformação é elevada ainda que decrescente (fluência primária), 

depois a velocidade atenua e mantém-se aproximadamente constante no tempo (fluência 

secundária). Negrão e Faria (2009) refere que se o nível de tensão ultrapassar um determinado 

limite (35% da resistência instantânea da madeira), atinge-se uma fase de fluência terciária 

caracterizada pelo aumento da deformação. Caso contrário a fluência secundária prolonga-se 

por toda a vida da estrutura sem consequências estruturais graves. 

A aplicação do conceito de estados limite de serviço (ELS), às estruturas de madeira, obriga à 

introdução da noção de factor de deformação,     . Esta entidade, tal como já se referiu na 

secção 4.3, destina-se a resolver problemas relacionados com a duração das acções, fluência 

e classes de serviço da madeira. Através da aplicação deste coeficiente obtém-se a 

deformação final da estrutura, por incremento da deformação instantânea. A Figura 82 mostra 

a simplificação da curva de fluência real já apresentada na Figura 35. 

 

Figura 82 - Curva de fluência (Negrão & Faria, 2009) 

O EC5 faz corresponder a parcela diferida da deformação à parcela      da deformação 

instantânea de modo a que o valor final da deformação resulte de acordo com as expressões 

seguintes. 

Segundo CT115 (1998), a deformação instantânea,      , deve ser calculada para a 

combinação característica de acções e usando os valores médios dos módulos de elasticidade, 

de deslizamento e de distorção apropriados. A deformação final,     , deve ser calculada para 

a combinação de acções quase-permanente, usando as seguintes expressões: 
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 (58)  

Onde, 

para uma acção permanente G,  

                           

 

(59)  

e para a acção variável de base de combinação Q1, 

        
          

              

 

(60)  

Para os valores das acções variáveis secundarias Qi (i > 1) a deformação instantânea para a 

acção Qi surge da seguinte forma: 

        
          

                 

 

(61)  

Note-se que        ,          e         
 são as deformações instantâneas para as acções G, Q1 e 

Qi, respectivamente. Os parâmetros      e      são os coeficientes para o valor de combinação 

das acções variáveis. 

Importa referir que nas situações em que os materiais que constituem a estrutura apresentam 

diferentes comportamentos e propriedades ao longo do tempo, os valores indicadores da 

deformação não devem ser de novo combinados para efeitos de verificação de desempenho. 

Contempla-se também o caso em que os membros da estrutura, ou a própria, evidenciem 

diferentes comportamentos à fluência. Nestes casos a deformação final deve ser calculada 

com os valores médios finais dos módulos de elasticidade, de deslizamento e de distorção 

apropriados. Na seguinte imagem ilustram-se as deformações de uma viga simplesmente 

apoiada, onde       é a deformação instantânea,      é a deformação final e        é a 

deformação devido à fluência. A deformação superior simboliza uma pré-deformação que pode 

existir ou não. A deformação          obtém-se a partir de     , retirando a eventual 

contraflecha,   , aplicada à viga. De acordo com Negrão & Faria (2009) é frequente a adopção 

desta contraflecha na execução de estruturas de madeira lamelada colada, conseguindo assim 

tornar menos restritivo o critério de verificação para         , que geralmente é condicionante. 

 

Figura 83 - Deformações de uma viga simplesmente apoiada (CEN, 2004) 
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Os valores que condicionam o estado limite de deformação são apresentados na Tabela 12.  

Tabela 12 - Deformação de vigas (CEN, 2004) 

 
Condição de apoio 

  Simplesmente apoiada Consola 

      L/300 a L/500 L/150 a L/300 

         L/250 a L/350 L/125 a L/175 

     L/150 a L/300 L/75 a L/150 

  

Quanto à vibração em estruturas, esta pode ser causada pelo funcionamento de máquinas, 

impactos, ruídos ou pela utilização humana. Nestes casos o Eurocódigo 5 preconiza que sejam 

usados os valores médios dos módulos de rigidez apropriados. As disposições da secção 7.3 

do EC5 1-1 procuram limitar as vibrações originadas pela actividade humana normal (passada) 

em pavimentos. Saliente-se que não são tidos em conta nestas disposições os casos em que a 

vibração resulte de uma excitação sincronizada, como a que ocorre por exemplo em salas de 

dança ou ginásios.  

As regras que seguem aplicam-se a pavimentos com frequência fundamental superior a 8 Hz, 

visto que segundo Negrão & Faria (2009) para valores inferiores ao indicado a ocorrência de 

ressonância em condições de carga normais é mais provável, devendo por isso ser efectuado 

um estudo mais rigoroso. 

A verificação do estado limite de vibração é expressa pelas seguintes condições: 

  

 
            

 

 

(62)  

                     

 

(63)  

Onde, 

  é a deformação instantânea vertical máxima causada por uma força concentrada vertical   

aplicada em qualquer ponto do pavimento. O parâmetro   é a velocidade de resposta a um 

impulso unitário, ou seja, o valor inicial máximo da velocidade de vibração do pavimento, em 

milímetros por segundo, devido a um impulso unitário aplicado no ponto central do painel do 

pavimento (Figura 84). 
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Figura 84 - Impulso unitário 

O parâmetro   é o coeficiente de amortecimento modal que no EC5 1-1 é proposto como 

     na cláusula 7.3.1.3. No entanto o valor a adoptar para este parâmetro não reúne 

consenso. Segundo Soltis, Wang, e Ross (2002) este coeficiente tem sido estudado por uma 

serie de investigadores, considerando que podem ser esperados valores de 0,15 em edifícios, 

dependendo do tipo de material usado e do atrito entre ligações. Por outro lado foram 

ensaiados pavimentos, tendo-se chegado a coeficientes de amortecimento de 0,05 (Kermani & 

McKenzie, 1996). 

Os coeficientes   e   que entram na verificação de segurança ao estado limite de vibração 

podem ser obtidos pela curva da Figura 85. Os pares de valores   e   que estejam contidos no 

lado esquerdo (1) da curva correspondem a critérios de verificação de segurança mais 

rigorosos, ou seja, conduzem a um melhor desempenho da estrutura. O lado direito (2) da 

curva corresponde a valores de   e   que levam a um dimensionamento pior. 

 

Figura 85 – Pares de valores de a e b recomendados (CEN, 2004) 
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Para efeitos de cálculo o pavimento deve ser solicitado pelo seu peso próprio, e pela força 

concentrada (análise estática) ou impulso unitário (análise dinâmica). No presente trabalho 

serão abordados pavimentos rectangulares e simplesmente apoiados no seu contorno. Nestas 

situações arbitram-se as dimensões em planta L e B, sendo L o vão principal, isto é, o vão 

menor e que consequentemente contém elementos mais rígidos (Figura 86) 

 

Figura 86 - Esquema de um pavimento de madeira (Negrão & Faria, 2009) 

As disposições do EC5 permitem, no caso de pavimento rectangulares, introduzir algumas 

simplificações, de modo a evitar o cálculo dinâmico real. A cláusula 7.3.3.4 do EC5 1-1 define a 

frequência fundamental através da seguinte equação: 

 

   
 

   
 
     
 

 

 

(64)  

Em que   é a massa por unidade de área de pavimento e       é o factor de rigidez de flexão 

segundo o vão principal e por unidade de largura de pavimento.  

O parâmetro   para um pavimento com estas características pode ser calculado, segundo a 

cláusula 7.3.3.5 do EC5 1-1, da seguinte forma: 

 
  

              

       
 

 

(65)  

Onde,     representa o número de modos de vibração, com contribuição relevante, com 

frequência inferior a 40 Hz e a parcela     é a massa total do pavimento. O valor de     pode 

ser calculado pela seguinte expressão proposta pelo EC5. 

 
       

  

  
 
 

    
 

 
 
 

 
     
     

 

    

  

 

(66)  

Onde,       é o factor de rigidez de flexão para a direcção transversal (B) por unidade de 

comprimento, L. O EC5 define ainda que            . 
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5. Exemplos de aplicação  

5.1. Pavimentos 

 

Nesta secção descreve-se o estudo de um caso de aplicação prática, que se refere à avaliação 

do comportamento de dois pavimentos aos estados limite de deformação e aos estados limite 

de vibração. O estudo é feito obedecendo aos critérios de verificação dos estados limite.  

A Figura 87 mostra um esquema genérico de um corte de um pavimento. A avaliação dos dois 

pavimentos em estudo incide principalmente na variação das dimensões das secções 

transversais e dos afastamentos das vigas principais, de modo a optimizar o funcionamento 

estrutural relativamente ao consumo de madeira. Desta forma optou-se por analisar um 

pavimento com 5 metros de comprimento e 4 de largura e outro com 4 metros de comprimento 

e 3 de largura. 

 

Figura 87 – Secções transversais e afastamentos das vigas (adaptado de Lamas, 2003) 
 

Tabela 13 – Dimensões dos pavimentos a analisar 

Pavimento 
Dimensões [m] 

L B 

1 5 4 

2 4 3 

 

Na Figura 88 ilustra-se um esquema de soalho à portuguesa, adoptado nos exemplos de 

aplicação, onde as tábuas de solho assentam directamente nas vigas principais. 

 

Figura 88 – Esquema de soalho à portuguesa (Lamas, 2003) 
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O material escolhido para a execução tanto dos vigamentos, como das tábuas de solho foi a 

madeira de Pinho Bravo, por apresentar boas características de resistência à flexão. Esta 

madeira é da classe de resistência C18 de acordo com a norma EN 338. Na Tabela 14 estão 

expostos os valores característicos correspondentes à classe de resistência adoptada. 

Madeira maciça de classe de resistência C18 (segundo a norma EN 338: 2003) 

Tabela 14 - Valores respectivos à classe de resistência C18 

Madeira maciça 
C18 

Resistência [N/mm
2
]   

   Flexão      18 

   tracção paralela ao fio        11 

   tracção perpendicular ao fio         0,5 

   compressão paralela ao fio        18 

   compressão perpendicular ao fio         2,2 

   Corte      2,0 

Rigidez [kN/mm
2
] 

  
   módulo elasticidade médio paralelo         9 

   5 % módulo elasticidade paralelo       6,0 

   módulo elasticidade médio perpendicular          0,3 

   módulo de corte médio       0,56 

Densidade  

 
 

   Densidade    3,2 

   densidade média       3,8 

 

Tendo a classe de resistência determinada, é possível avançar para o cálculo das acções. 

Considerou-se uma parcela das cargas permanentes relativa ao isolamento de 0,1 kN/m
2
 e 

relativa ao revestimento de 0,08 kN/m
2
. Uma vez que o revestimento é composto pelo próprio 

soalho, foi necessário definir as características das tábuas de solho a aplicar (ver Tabela 16). 

Tabela 15 – Acções para cálculo dos pavimentos de madeira 

Acções 

Peso Próprio Vigas C18 3,8 [kN/m
3
] 

Restantes Cargas Permanentes 
 

Isolamento 0,10 [kN/m
2
] 

Revestimento inferior 0,08 [kN/m
2
] 

Acções Variáveis  
 

Sobrecarga 2,00 [kN/m
2
] 
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Tabela 16 – Características das tábuas de solho 

Tábuas de Solho 

L [m] Afastamento
17

 

b [m] 0,22 

h [m] 0,022 

Inércia [mm
4
] 195213 

 

Definiu-se a classe de serviço como Classe 2 de modo a obter o factor de amplificação da 

deformação a longo prazo (Tabela 17). 

Tabela 17 - Factor de aumento da deformação a longo prazo 

Factor de aumento da deformação a longo prazo 

Classe de Serviço 
kdef 0,8 

2 

 
Relativamente ao pavimento 1 foi escolhida uma secção transversal de 0,06 m x 0,20 m para 

as vigas principais, tal como se indica na Tabela 18. Quanto ao pavimento 2 a secção 

transversal que se escolheu para as vigas principais é menor, visto que o vão a vencer também 

é menor (0,06 m x 0,16 m). 

Tabela 18 - Propriedades da madeira para a verificação à deformação 

Secção   Pavimento 1 Pavimento 2 

b [m] 0,06 0,06 

h [m] 0,20 0,16 

E0,05 [GPa] 6 6 

Inércia [mm
4
 x 10

7
] 4,0 2,048 

 

Tendo em linha de conta que a largura de influência de cada viga principal corresponde ao 

afastamento entre as mesmas foi elaborada uma tabela com várias hipóteses de 

posicionamento das vigas ao longo da menor dimensão do pavimento. Na Tabela 19 mostram-

se os valores das cargas permanentes e variáveis para os diferentes afastamentos 

considerados. 

Tabela 19 – Cargas não majoradas para os vários afastamentos 

Afastamentos 
Cargas não majoradas 

Permamentes Variáveis 

 
Pavimento 1 Pavimento 2 

 
0,4 0,12 0,11 0,80 

0,35 0,11 0,10 0,70 

0,3 0,10 0,09 0,60 

0,25 0,09 0,08 0,50 

0,2 0,08 0,07 0,40 

                                                      

17
 O comprimento das tábuas de solho corresponde ao afastamento adoptado para as vigas principais 
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Conservativamente consideraram-se os limites mínimos de deformação das vigas a meio vão. 

Tabela 20 – Valores limite das deformações [m] 

winst = L/300 wfin = L/150 wnet,fin = L/250 

Pavimento 1 Pavimento 2 Pavimento 1 Pavimento 2 Pavimento 1 Pavimento 2 

0,013 0,010 0,0267 0,0200 0,016 0,012 

 

Interessa considerar as deformações instantâneas e as deformações finais, que têm em conta 

o fenómeno da fluência. No dimensionamento proposto pelo EC5 a quantificação das 

deformações é feita tendo em conta esta divisão, subdividindo-se ainda as deformações 

provocadas pela acção das cargas permanentes e pela acção das cargas variáveis. De modo a 

proceder à avaliação das deformações calcula-se então a deformação instantânea, que se 

afecta de um coeficiente que tem em conta a fluência devida à permanência dos 

carregamentos. 

De acordo com o EC5 a deformação instantânea,      , deve ser calculada para a combinação 

característica de acções (EC0), utilizando os valores médios dos módulos de elasticidade.  

 
      

 

   
 
   

  
 

(67)  

Onde   é o carregamento que provoca a deformação instantânea      . 

 

Figura 89 – Cálculo das flechas instantâneas 

Resultaram as seguintes deformações instantâneas calculadas a meio vão das vigas principais: 

Tabela 21 – Deformações instantâneas do pavimento 1 

Afastamentos [m] 
Deformação [mm] 

winst,G winst,Q1 

0,4 1,65 11,11 
0,35 1,53 9,72 
0,3 1,40 8,33 
0,25 1,27 6,94 
0,2 1,14 5,56 
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Tabela 22 – Deformações instantâneas do pavimento 2 

Afastamentos [m] 
Deformação [mm] 

winst,G winst,Q1 

0,4 0,94 6,87 
0,35 0,86 6,01 
0,3 0,79 5,15 

0,25 0,71 4,29 
0,2 0,63 3,43 

 

A deformação final,     , deve ser calculada para a combinação de acções quase-permanente 

(EC0). Resultaram as seguintes deformações finais calculadas a meio vão das vigas principais: 

Tabela 23 – Coeficiente Combinação Quase-Permanente 

Coeficiente Combinação Quase-Permanente 

Ψ2,1 0,3 

 

Tabela 24 – Deformações finais e verificação da segurança do pavimento 1 

Afastamentos 
[m] 

Deformação [mm] 

winst VS wqp wfin VS 

0,4 12,8 Verifica 5,0 16,8 Não Verifica 

0,35 11,2 Verifica 4,4 14,8 Verifica 

0,3 9,7 Verifica 3,9 12,9 Verifica 

0,25 8,2 Verifica 3,4 10,9 Verifica 

0,2 6,7 Verifica 2,8 8,9 Verifica 

 

Tabela 25 – Consumo de madeira no pavimento 1 

Afastamentos Consumo de Madeira  
 [m] [m

3
/m

2
] [kg/m

2
] 

0,4 0,030 11,40 
0,35 0,034 13,03 
0,3 0,040 15,20 
0,25 0,048 18,24 
0,2 0,060 22,80 

 

Tabela 26 – Deformações finais e verificação da segurança do pavimento 2 

Afastamentos 
[m] 

Deformação [mm] 

winst VS wqp wfin VS 

0,4 7,8 Verifica 3,0 10,2 Verifica 

0,35 6,9 Verifica 2,7 9,0 Verifica 

0,3 5,9 Verifica 2,3 7,8 Verifica 

0,25 5,0 Verifica 2,0 6,6 Verifica 

0,2 4,1 Verifica 1,7 5,4 Verifica 
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Tabela 27 – Consumo de madeira no pavimento 2 

Afastamentos Consumo de Madeira  
[m] [m

3
/m

2
] [kg/m

2
] 

0,4 0,024 9,12 
0,35 0,027 10,42 
0,3 0,032 12,16 
0,25 0,038 14,59 
0,2 0,048 18,24 

 

A título ilustrativo apresenta-se na Figura 90 e na Figura 91 a solução adoptada para o 

pavimento 1: 

 

Figura 90 – Pavimento 1 - 4m x 5m – [m] 

 

Figura 91 – Pormenor de uma viga do pavimento 1 - 4m x 5m (Corte AB) [m] 

 

Procedeu-se ainda à verificação do estado limite último de flexão das tábuas de solho do 

pavimento 2, por apresentarem o maior vão livre (0,4 m). Para este efeito foi considerada uma 

carga distribuída de 0,44 kN/m correspondente ao efeito da sobrecarga de 2 kN/m
2
 a actuar no 
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comprimento de uma tábua de solho isolada. Foi ainda considerada a situação mais 

desfavorável, em que a tábua de solho se apresenta simplesmente apoiada. 

Tabela 28 – Propriedades das tábuas de solho e carregamento considerado 

Acção 
Carga distribuída 

0,44 kN/m 

Vão 0,4 m 

fm.k 18000 kN/m
2
 

 

Tabela 29 – Verificação ELU flexão 

Verificação Flexão 

Msd 0,01 kNm/Tábua 
Verifica 

Mrd 0,32 kNm/Tábua 

 

Relativamente à verificação do estado limite de vibração foram seguidos os critérios 

apresentados na secção 4.6.  

Considerando a cláusula 4.4.3 (1) do Eurocódigo 5: 1-1 é necessário recorrer ao cálculo das 

frequências próprias. Na Tabela 30 mostra-se que os afastamentos considerados para os dois 

pavimentos conduzem a frequências fundamentais superiores a 8 Hz, pelo que se exclui a 

necessidade de uma análise específica para a verificação dos estados limite de vibração. O 

cálculo das frequências fundamentais teve por base a expressão (64) referida na secção 4.6. 

Tabela 30 – Frequências fundamentais relativas aos afastamentos avaliados 

 
 Pavimento 1 Pavimento 2 

Afastamentos 
[m] 

Frequência 
[Hz] 

Frequência 
[Hz] 

0,4 13,9 18,5 

0,35 14,5 19,3 

0,3 15,2 20,2 

0,25 15,9 21,3 

0,2 16,8 22,6 

Coeficiente de amortecimento 
0,01 

O primeiro critério visa suprimir o movimento devido às componentes de frequência baixa 

(menores que 8 Hz), que são originadas pelos passos. Uma vez que as frequências do 

pavimento, são à partida, superiores a 8 Hz, as componentes de baixa frequência tendem a 

produzir movimentos que são de natureza semi-elástica, sendo por isso suficiente o controlo da 

deformação estática. Para a aplicação deste critério é imposto o cumprimento da seguinte 

condição de flexibilidade: 

  

 
            (68)  
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O segundo critério consiste na limitação da magnitude de resposta (vibração) devido ao 

impacto do pé (calcanhar) no pavimento. Este impacto excita as componentes mais altas das 

frequências do pavimento e a sua resposta é governada pela rigidez, massa e coeficiente de 

amortecimento do pavimento. Para a aplicação deste critério foi imposto o cumprimento da 

seguinte condição: 

                     

 

(69)  

Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos para ambos os pavimentos: 

Tabela 31 – Dados relativos ao pavimento 1 

Dados do Pavimento 1 

B [m] 5 

L [m] 4 

(EI)L [Nm
2
] 240000 

(EI)B [Nm
2
] 1171,28 

 

Tabela 32 – Cálculo das velocidades em função dos afastamentos do pavimento 1 

Afastamentos n40 v 

0,4 7,756 0,0118 

0,35 7,580 0,0115 

0,3 7,391 0,0112 

0,25 7,186 0,0110 

0,2 6,961 0,0106 

 

Tabela 33 – Dados relativos ao pavimento 2 

Dados do Pavimento 2 

B [m] 4 

L [m] 3 

(EI)L [Nm
2
] 122880 

(EI)B [Nm
2
] 1171,28 

 

Tabela 34 – Cálculo das velocidades em função dos afastamentos do pavimento 2 

Afastamentos n40 v 

0,4 5,918 0,0170 

0,35 5,754 0,0166 

0,3 5,575 0,0161 

0,25 5,377 0,0156 

0,2 5,154 0,0150 
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Tabela 35 – Valores de a e b para a verificação da segurança dos dois pavimentos 

 
 

Pavimento 1 Pavimento 2 

CRITÉRIO 1 

 
 

  

 

w/F < a 5,56E-06 4,58E-06 

 CRITÉRIO 2 

Afastamentos 
 

  0,4 

b < 

174,77 147,92 

0,35 185,42 160,57 

0,3 198,32 176,66 

0,25 214,26 197,81 

0,2 234,55 226,88 

  

Constata-se que a segurança é verificada em ambos os critérios, tanto a nível da deformação 

instantânea como da transmissão da vibração no pavimento. 

5.2. Coberturas 

5.2.1. Generalidades 

 

O estudo aqui apresentado refere-se a estruturas de coberturas tendo por base a utilização de 

asnas planas, que são dimensionadas para solicitações numa determinada "banda" de 

influência. Embora se tenha adoptado a definição estrutural em termos planos, também era 

viável a criação de um sistema estrutural em que os elementos trabalham de forma espacial, 

ou seja nas três dimensões. Esta concepção exige a definição de estruturas secundárias que 

fazem o travamento da estrutura no plano perpendicular, garantindo-se assim a estabilidade do 

conjunto. 

5.2.2. Esforços em estruturas do tipo treliça 

 

O conceito de treliças de madeira é idêntico ao de treliças de qualquer material. As diferenças 

básicas referem-se somente à concepção estrutural, dadas as propriedades específicas da 

madeira (dimensões das peças, relação peso/resistência, etc.). 

Como exemplo pode referir-se a diferença da resistência mecânica da madeira perante 

esforços de tracção e de compressão. Visto a resistência à tracção ser maior, há uma grande 

conveniência em ter os elementos de madeira a trabalhar neste sentido. Porém, a existência de 

barras comprimidas é inevitável numa estrutura treliçada. 
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As treliças demonstram grande flexibilidade quanto à sua forma e à disposição das barras, 

conseguindo-se conceber estruturas com uma distribuição de barras apropriada para optimizar 

o funcionamento estrutural das barras. Este tipo de estrutura é muito interessante por serem 

susceptíveis de ajustes às solicitações provenientes do carregamento. A asna que serve de 

objecto de estudo neste capítulo é um exemplo comum de uma treliça, sendo o seu sistema 

estrutural externo isostático que tem um apoio rotulado fixo do lado esquerdo e do lado direito 

um apoio rotulado móvel.  

Ao calcular uma estrutura constituída por um conjunto de barras interligadas a formar triângulos 

é comum calculá-la como uma treliça, ou seja com os nós articulados. Para o caso particular 

das estruturas com forma de treliças, destinadas a receber apenas cargas sobre os nós e cujas 

ligações entre barras façam coincidir os seus eixos num ponto, as diferenças a nível de 

esforços axiais são mínimas, quer se considere a articulação nos nós ou não. Tal facto pode 

ser explicado tendo em conta a maior rigidez axial face a rigidez de flexão que a estrutura 

apresenta.  

No presente trabalho as estruturas das asnas não foram modeladas como constituídas por 

barras bi-articuladas. Consideraram-se como continuas as barras constituintes das pernas e 

das linhas das asnas. No entanto todas as ligações entre as diferentes barras foram modeladas 

como articulações. Assim consideraram-se as seguintes hipóteses: 

 As pernas são barras contínuas; 

 A linha é uma barra contínua; 

 As ligações entre as barras (nós) são articulações perfeitas; 

 As cargas estão aplicadas somente sobre os nós. 

As articulações foram estabelecidas no modelo de cálculo através de libertações de momento 

flector nos nós de extremidade de cada barra. Tanto as escoras como o pendural foram 

modelados como barras bi-articuladas, enquanto as pernas e a linha foram modeladas como 

vigas de dois vãos contínuas. 

5.2.3. Definição da geometria da estrutura 

 

Inicialmente é necessário o conhecimento das características gerais da edificação, 

nomeadamente as suas dimensões em planta, e as suas condições de utilização. Nos casos 

apresentados a estrutura corresponde à cobertura de um edifício tipo com duas águas. Depois 

de determinado o tipo de estrutura a ser usado, definiu-se o contorno da estrutura, adoptando 

uma relação entre a altura e o vão de modo a respeitar os ângulos entre os elementos, 

definidos na secção 3.4.2. 
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As geometrias das asnas estudadas neste capítulo são as seguintes: 

 

Figura 92 - Asna simples com ligação pendural-linha [m] 

 
 

 
 

   

 
      

 

Figura 93 - Asna simples sem ligação pendural-linha [m] 

 
 

 
 

   

 
      

 

Figura 94 - Asna belga [m] 

 
 

 
 

   

 
       

A escolha da asna simples sem ligação pendural-linha prende-se com o facto de se querer 

avaliar a influência do pendural e das escoras na distribuição de esforços na estrutura. A asna 

belga é uma variante da asna pratt, já apresentada na secção 3.4.2, mas com os pendurais 

posicionados perpendicularmente à perna, como se pode verificar na Figura 94. Desta forma 

consegue-se uma melhor distribuição de esforços entre os pendurais e as escoras para além 

de que é facilitado o apoio das madres nas pernas (Figura 95). 



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

115 

 

Figura 95 - Ligação madre-perna numa asna belga 

 

Note-se que no âmbito da avaliação do funcionamento estrutural das asnas fizeram-se variar 

os ângulos entre as pernas e as linhas (para as três asnas) para valores de 20º e de 27º. 

A etapa seguinte corresponde à definição dos eixos das barras que constituem os elementos 

estruturais. É fundamental a definição de um sistema de eixos orientadores das várias 

direcções a utilizar, principalmente devido à natureza anisotrópica da madeira sólida. 

Representam-se na seguinte figura os eixos adoptados: 

 

Figura 96 - Eixos de uma peça de madeira; (1) - direcção do fio 

Recorrendo ao programa de modelação de elementos finitos, SAP2000, começou por se definir 

a orientação dos elementos estruturais de acordo com a representação apresentada. 

 

Figura 97 - Eixos globais e locais 

 

Devido à existência de fibras orientadas na madeira, faz sentido avaliar duas direcções, tanto 

para os esforços de compressão como os de tracção. Desta forma as verificações do 
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Eurocódigo 5 contemplam a verificação dos esforços ao longo da direcção paralela às fibras e 

na direcção perpendicular às fibras. 

Sabendo que a orientação das peças de madeira não é aleatória, estas devem ser dispostas 

de modo a que os esforços actuantes solicitem preferencialmente as peças na direcção do fio. 

Note-se que as verificações que tratam de esforços perpendiculares às fibras são limitadas, 

visto que a disposição do elemento para resistir a este tipo de esforços não é aconselhável. O 

projectista deve, no entanto, considerar rigorosamente as situações em que o plano 

perpendicular ao fio, ou fazendo ângulos com o fio, seja solicitado, visto que as peças perdem 

capacidade resistente nestes casos.  

5.2.4. Dados gerais 
 

Nesta secção são indicados os dados gerais empregues nos exemplos de aplicação das 

coberturas de madeira. 

Elementos geométricos das asnas simples (27º) 

1. Vão, L = 6 m 

2. Espaçamento entre asnas, a = 4 m 

3. Altura da asna, h = 1,5 m 

4. Ângulo entre a perna e a linha de 27
0
 

5. Ângulo entre a escora e o pendural de 60
0
 

Elementos geométricos das asnas simples (20º) 

1. Vão, L = 6 m 

2. Espaçamento entre asnas, a = 4 m 

3. Altura da asna, h = 1,1 m 

4. Ângulo entre a perna e a linha de 20
0
 

5. Ângulo entre a escora e o pendural de 60
0
 

Elementos geométricos da asna belga (27º) 

1. Vão, L = 9 m 

2. Espaçamento entre asnas, a = 4 m 

3. Altura da asna, h = 2,3 m 

4. Ângulo entre a perna e a linha de 27
0
 

5. Ângulo entre a escora e a perna 90
0
 

Elementos geométricos da asna belga (20º) 

1. Vão, L = 9 m 

2. Espaçamento entre asnas, a = 4 m 
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3. Altura da asna, h = 1,6 m 

4. Ângulo entre a perna e a linha de 20
0
 

5. Ângulo entre a escora e a perna 90
0
 

Madeira maciça de classe de resistência C30 (segundo a norma EN 338: 2003) 

Tabela 36 - Valores característicos da classe de resistência C30 

Madeira maciça 
C30 

Resistência [N/mm
2
]   

   Flexão      30 

   tracção paralela ao fio        18 

   tracção perpendicular ao fio         0,6 

   compressão paralela ao fio        23 

   compressão perpendicular ao fio         2,7 

   Corte      3,0 

Rigidez [kN/mm
2
] 

  
   módulo elasticidade médio paralelo         12 

   5 % módulo elasticidade paralelo       8,0 

   módulo elasticidade médio perpendicular          0,4 

   módulo de corte médio       0,75 

Densidade  

 
 

   Densidade    3,8 

   densidade média       4,60 

 

Secções transversais 

As secções transversais adoptadas para os elementos que constituem a asna, na primeira 

iteração são idênticas em todos os elementos: 10 x 10 cm. Uma posterior optimização do 

modelo terá de garantir a resistência e a viabilidade construtiva da estrutura. 

1. Madres: 6 x 12 cm 

2. Varas: 5 x 6 cm 

3. Ripas: 1,5 x 5 cm 

A cobertura é composta por telhas cujas características são apresentadas na Tabela 37. 

Tabela 37 - Características das telhas utilizadas 

0,028 kN/unidade 

15 unidades/m
2
 

 

Afastamentos 

No caso das asnas simples os afastamentos adoptados entre os elementos são os seguintes:  
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Tabela 38 - Afastamentos entre elementos das asnas simples de 27º [m] 

Elemento Afastamentos [m] 

Asnas 4 

MadreNó1 - Nó2 2,01 

MadreNó2 – Nó3 1,34 

Varas 0,5 

Ripas 0,33 

 

5.2.5. Cálculo das acções 

 

As cargas de uma asna são consideradas a actuar sobre os nós superiores da estrutura 

(Figura 98). É utilizado o critério de faixa de influência, conforme se ilustra com as cores 

associadas a cada nó, para se obter a carga actuante sobre cada nó individualmente. No 

entanto também foi considerada a acção do peso próprio da estrutura, como solicitação 

contínua e distribuída ao longo de todas as peças de madeira por efeito do seu peso volúmico. 

Apesar de estar associado o comportamento de treliça a este tipo de estruturas, assumiu-se, 

como simplificação, que o comportamento da perna isoladamente se assemelha a uma viga 

contínua com 3 apoios. Considerou-se que os apoios intermédios absorvem as cargas que se 

distribuem ao longo de 5/8 de cada um dos seus vãos adjacentes, enquanto os apoios de 

extremidade absorvem apenas 3/8 das mesmas. Desta forma foi possível determinar as 

seguintes faixas de influência: 

Utilizando as asnas simples para exemplificar a metodologia seguida obtêm-se os seguintes 

resultados: 

Asna Simples de 27º: 

Nó 1 e Nó 5:      
        

 
       ; 

Nó 2 e Nó 4:      
      

 
 + 

      

 
      ; 

Nó3:      
      

 
 

      

 
      . 

Asna Simples de 20º: 

Nó 1 e Nó 5:      
        

 
       ; 

Nó 2 e Nó 4:      
      

 
 + 

      

 
      ; 

Nó3:      
      

 
 

      

 
       . 

Sobre cada um destes nós actuam todas as cargas provenientes do material existente na faixa 

de influência (telhas, ripas, varas e madres), assim como as cargas provenientes da acção do 

vento. As forças devido ao vento são calculadas de acordo com o Regulamento de Segurança 

e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA). As acções do vento dependem 

essencialmente do tipo de contorno da estrutura da cobertura. A título de exemplo ilustra-se na 

Figura 98 as faixas de influência de cada um dos nós da asna simples de 27º. 
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Figura 98 – Comprimento de influência e pontos de aplicação das cargas na asna [m] 

Sabendo que as cargas provenientes dos elementos superiores à asna actuam com o seu peso 

próprio apenas nos nós onde as madres apoiam na estrutura, de maneira a recorrer ao critério 

de faixa de influência foi feita a decomposição destas cargas nos eixos locais das pernas. As 

seguintes tabelas mostram os carregamentos nos nós 1 a 5. 

Tabela 39 - Acção das cargas permanentes (asna simples 27º) [kN] 

 

Nó Vertical 

1 -1,45 

2 -4,03 

3 -1,94 

4 -4,03 

5 -1,45 

 

Tabela 40 - Acção das cargas permanentes (asna simples 20º) [kN] 

Nó Vertical 

1 -1,57 

2 -3,85 

3 -1,47 

4 -3,85 

5 -1,57 

 

Para a acção do vento foi necessário determinar as características de rugosidade aerodinâmica 

do solo, para ter em conta a variação do vento com a altura acima do solo. O RSA atribui dois 

tipos de rugosidade aerodinâmica do solo. Nos casos em análise atribuiu-se a rugosidade do 

tipo II, designada para zonas rurais e periferias de zonas urbanas. Um outro aspecto a ter em 
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conta é o zonamento do território e para tal o RSA propõe duas zonas para efeitos de 

quantificação da acção do vento. Considera-se o país dividido nas seguintes zonas: 

 Zona A - para a generalidade do território; 

 Zona B - para os arquipélagos dos Açores e Madeira e regiões do continente situadas 

numa faixa costeira com 5 km de largura ou a altitudes superiores a 600 m. 

Definiu-se que esta estrutura está abrangida pela zona B. 

Note-se que as atribuições tidas em conta foram escolhidas de modo a que a acção do vento 

seja o mais penalizadora possível para o comportamento estrutural da cobertura. 

A velocidade do vento para solos de rugosidade tipo II é dada pela seguinte expressão: 

 
      

 

  
 
   

    
(70)  

Onde, 

  é a altura total do edifício e   a velocidade expressa em metros por segundo. Para este efeito 

foi definido um pé direito de 3 metros a somar à altura da respectiva asna. 

O valor da pressão dinâmica,    , vem afectado da velocidade do vento da seguinte forma: 

             (71)  

 

Uma vez que foi atribuída a zona B, o RSA preconiza que o valor característico da pressão 

dinâmica que resulta da expressão (71) deve ser multiplicado por 1,2.  

Na Tabela 41 apresentam-se os valores obtidos para as grandezas supracitadas. 

Tabela 41 - Velocidade e pressão dinâmica do vento 

  4,5 m 

  38,84 m/s 

   0,925 kN/m
2
 

 

Os coeficientes de pressão exterior,    , são especificados no anexo I do RSA para os casos 

mais correntes. Estes elementos necessários à quantificação da acção do vento dependem 

fundamentalmente da forma da construção e da direcção e sentido do vento. As pressões 

interiores,    , resultam da existência de aberturas na envolvente do edifício e dependem da 

importância e da distribuição destas pelo contorno. No presente trabalho não se consideraram 

aberturas, e por conseguinte não se adoptaram os coeficientes de pressão interior. Os valores 

dos coeficientes de pressão que resultam da análise do Quadro I-II no anexo I do RSA. Note-se 
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que a pressão em cada uma das vertentes é considerada como uniforme e com o respectivo 

coeficiente de pressão. 

A tabela seguinte mostra os valores necessários à determinação dos coeficientes de pressão 

para coberturas de duas vertentes. 

Tabela 42 - Coeficientes de pressão 

    0,75 

  26,6
0
 

  0
0 

 
coeficiente de pressão 

Vertente de barlavento -0,24 

Vertente de sotavento -0,47 

Onde,  

  é a altura total da estrutura,   é o vão que a cobertura vence,   é a inclinação da vertente e   

é o ângulo que define a direcção do vento.  

Obtido o valor da pressão dinâmica passa-se para a determinação da força por unidade de 

comprimento que é exercida nas telhas e transmitida às asnas. 

            (72)  

Onde,  

  é a distância entre as asnas normal ao sentido do vento, logo, o comprimento de influência 

de uma asna intermédia. 

Depois da aplicação do conceito de faixa de influência, também para a acção distribuída do 

vento, foram decompostas as cargas nos eixos globais da estrutura a actuar nos nós. Os 

resultados são apresentados nos seguintes quadros: 

Tabela 43 - Acção do vento (asna simples 27º) [kN] 

Nó Acção Valor 

1 
Vertical 0,35 

Horizontal -0,18 

2 
Vertical 0,98 

Horizontal -0,49 

3 
Vertical 1,02 

Horizontal 0,27 

4 
Vertical 3,26 

Horizontal 1,63 

5 
Vertical 1,17 

Horizontal 0,59 
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Tabela 44 - Acção do vento (asna simples 20º) [kN] 

Nó Acção Valor 

1 
Vertical 1,34 

Horizontal -0,49 

2 
Vertical 3,27 

Horizontal -1,20 

3 
Vertical 1,25 

Horizontal - 

4 
Vertical 3,27 

Horizontal 1,20 

5 
Vertical 1,34 

Horizontal 0,49 

 

Além das acções consideradas, foi ainda tida em conta uma sobrecarga de 0,3 kN/m
2
 em plano 

horizontal. Esta acção apenas entra como acção variável base na combinação da sobrecarga. 

Não se considera a acção simultânea do vento e da sobrecarga, visto que cada uma destas 

acções representa situações distintas. Note-se que a consideração da sobrecarga simboliza a 

necessidade de aceder à cobertura para realizar algum trabalho de reparação. Foram utilizadas 

as mesmas larguras das faixas de influência, e o processo de decomposição das cargas nos 

eixos globais é idêntico ao que já foi referido. Resultaram as seguintes acções de sobrecarga a 

adicionar na combinação da sobrecarga: 

Tabela 45 - Acção da sobrecarga (asna simples 27º) [kN] 

Nó/Carga Vertical 

Nó1 -0,81 

Nó 2 -2,25 

Nó 3 -1,08 

Nó 4 -2,25 

Nó 5 -0,81 

 

Tabela 46 - Acção da sobrecarga (asna simples 20º) [kN] 

Nó/Carga Vertical 

Nó1 -0,92 

Nó 2 -2,25 

Nó 3 -1,86 

Nó 4 -2,25 

Nó 5 -0,92 
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Asnas Belga 

O procedimento tomado relativamente às asnas Belgas foi em tudo idêntico ao que acima se 

descreveu para as asnas simples. Desta forma compilaram-se os resultados nas seguintes 

tabelas: 

Tabela 47 - Acção das cargas permanentes (asna belga 27º) [kN] 

Nó/Carga Vertical 

Nó1 -1,93 

Nó 2 -6,08 

Nó 3 -3,44 

Nó 4 -6,08 

Nó 5 -1,93 

 

Tabela 48 - Acção das cargas permanentes (asna belga 20º) [kN] 

Nó/Carga Vertical 

Nó1 -2,04 

Nó 2 -5,75 

Nó 3 -2,82 

Nó 4 -5,75 

Nó 5 -2,04 

 

Tabela 49 - Acção da sobrecarga (asna belga 27º) [kN] 

Nó/Carga Vertical 

Nó1 -1,07 

Nó 2 -3,38 

Nó 3 -1,91 

Nó 4 -3,38 

Nó 5 -1,07 
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Tabela 50 - Acção da sobrecarga (asna belga 20º) [kN] 

Nó/Carga Vertical 

Nó1 -1,20 

Nó 2 -3,38 

Nó 3 -1,65 

Nó 4 -3,38 

Nó 5 -1,20 

 

Tabela 51 - Acção do vento (asna belga 27º) [kN] 

Nó Eixo Valor 

1 
Vertical 0,47 

Horizontal -0,24 

2 
Vertical 1,47 

Horizontal -0,75 

3 
Vertical 1,80 

Horizontal 0,50 

4 
Vertical 4,90 

Horizontal 2,50 

5 
Vertical 1,55 

Horizontal 0,79 

 

Tabela 52 – Acção do vento (asna belga 20º) [kN] 

Nó Eixo Valor 

1 
Vertical 1,74 

Horizontal -0,62 

2 
Vertical 4,90 

Horizontal -1,74 

3 
Vertical 2,40 

Horizontal - 

4 
Vertical 4,90 

Horizontal 1,74 

5 
Vertical 1,74 

Horizontal 0,62 
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5.2.6. Esforços de Dimensionamento 

 

Os esforços obtidos para a acção conjunta das cargas permanentes e da acção do vento foram 

obtidos para um modelo numérico solicitado pelas acções definidas na secção 5.2.5. A 

modelação foi feita no programa de cálculo estrutural SAP2000 v.14, já mencionado 

anteriormente. Como tal, foi necessário introduzir todos os dados referentes aos materiais e à 

geometria da estrutura definidos na secção 5.2.4. Os diagramas de esforços podem ser 

consultados na secção de Anexos. 

Quadros de resumo dos esforços obtidos para os elementos mais esforçados: 

Tabela 53 – Esforços normais e momentos flectores – combinação sobrecarga 

Asna Belga Simples 

Ângulo 20
o
 27

o
 20

o
 27

o
 

Vão 9 m 9 m 6 m (CL
18

) 6 m (SL
19

) 6 m (CL) 6 m (SL) 

Combinação da Sobrecarga 

Nsd_linha [kN] 48,51 36,11 29,95 29,90 23,62 23,55 

Nsd_perna [kN] -51,54 -40,63 -31,94 -31,88 -26,46 -26,37 

Msd_linha [kNm] 0,11 0,07 0,11 0,16 0,07 0,16 

Msd_perna [kNm] 0,21 0,11 0,17 0,17 0,12 0,12 

 

Tabela 54 – Esforços normais e momentos flectores – combinação vento 

Asna Belga Simples 

Ângulo 20
o
 27

o
 20

o
 27

o
 

Vão 9 m 9 m 6 m (CL) 6 m (SL) 6 m (CL) 6 m (SL) 

Combinação do Vento 

Nsd_linha [kN] 6,34 17,43 4,07 3,90 9,44 9,33 

Nsd_perna [kN] -5,76 -14,49 -3,57 -3,38 -7,64 -7,51 

Msd_linha [kNm] 0,03 0,04 0,03 0,16 0,03 0,16 

Msd_perna [kNm] 0,03 0,04 0,02 0,02 1,61 1,61 

 

  

                                                      

18
 Com ligação pendural – linha  

19
 Sem ligação pendural – linha  
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5.2.7. Verificação de segurança das asnas 

5.2.7.1. Tracção paralela ao fio 

Secção escolhida: 10 x 10 cm 

1) Propriedades Resistentes Relevantes 

              

2) Valor de Cálculo da Resistência à Tracção 

       

Dados adicionais: Classe de Serviço 1 + Acção Permanente →          

       
            

  
          

Majoração da resistência à tracção por consideração do efeito de volume, visto ser uma peça 

de secção transversal reduzida: 

         
   

 
 
   

                  

         para          

      
                     

3) Verificação de segurança da linha 

Tabela 55 – Valores de cálculo de tracção na linha para a combinação da sobrecarga 

Combinação SC  Nsd, simples Nsd, belga 

20
o
 29,95 kN 48,51 kN 

27
o
 23,62 kN 36,11 kN 
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5.2.7.2. Compressão paralela ao fio 

Secção escolhida: 10 x 10 cm 

1) Propriedades Resistentes Relevantes 

              

2) Valor de Cálculo da Resistência à Compressão 

       

         

       
            

  
            

3) Verificação de segurança da perna 

Tabela 56 - Valores de cálculo de compressão na perna para a combinação da sobrecarga 

Combinação SC  Nsd, simples Nsd, belga 

20
o
 - 31,94 kN - 51,54 kN 

27
o
 - 26,46 kN - 40,63 kN 

 

      
    

   
          

       

 
     

     
                      

      
    

   
          

       

 
     

     
                      

               

5.2.7.1. Flexão composta com compressão 

Secção escolhida: 10 x 10 cm 

1) Propriedades Resistentes Relevantes 

              

              

2) Valor de Cálculo da Resistência à Compressão 
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3) Verificação da segurança da perna 

Tabela 57 - Valores de cálculo dos esforços na perna segundo as duas combinações 

 
Simples Belga 

  
Simples Belga 

Comb SC Nsd Nsd 

 

Comb VT Nsd Nsd 

20
o
 - 31,94 kN - 51,54 kN 

 

20
o
 - 3,57 kN - 5,76 kN 

27
o
 - 26,46 kN - 40,63 kN 

 

27
o
 - 9,18 kN - 14,49 kN 

  

 

   

 

  
 

   

 

 
Simples Belga 

  
Simples Belga 

Comb SC Msd Msd 

 

Comb VT Msd Msd 

20
o
 0,17 kNm 0,21 kNm 

 

20
o
 0,02 kNm 0,03 kNm 

27
o
 0,12 kNm 0,11 kNm 

 

27
o
 1,61 kNm 0,04 kNm 

 

 

        
   

 
   

     

   
 

Tabela 58 - Valores de cálculo das tensões de flexão [MPa] 

        Asna Comb SC Comb VT 

20
o
 

Simples 1,02 0,12 

Belga 1,26 0,18 

27
o
 

Simples 0,72 9,66 

Belga 0,66 0,24 

 

 

        
   

       

 

Tabela 59 - Valores de cálculo das tensões de compressão [MPa] 

        Asna Comb SC Comb VT 

20
o
 

Simples 3,19 0,36 

Belga 5,15 0,58 

27
o
 

Simples 2,65 0,92 

Belga 4,06 1,45 
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Combinação Vento (Asna Belga 20
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

Combinação Vento (Asna Belga 27
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

Combinação Sobrecarga (Asna Belga 20
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

Combinação Sobrecarga (Asna Belga 27
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

Combinação Vento (Asna Simples 20
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

Combinação Vento (Asna Simples 27
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

Combinação Sobrecarga (Asna Simples 20
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

Combinação Sobrecarga (Asna Simples 27
0
):  

     

      
 
 

 
    

      
        

5.2.7.2. Encurvadura 

Nesta secção são apresentados os valores relativos às asnas (ver Tabela 60 e Tabela 62) e 

recorrendo às expressões que constam na secção 0 é feita a verificação da segurança aos 

estados limite últimos de estabilidade.  

A verificação regulamentar dos estados limite de encurvadura tem como base a determinação 

da esbelteza associada à flexão em torno de cada um dos eixos (   e   ). A esbelteza é dada 

pelo parâmetro λ e a expressão que determina o seu valor é a seguinte: 

 
   

  
 

 

 

 

Onde,    representa o comprimento de encurvadura e   é o raio de giração que é dado pela raiz 

quadrada do quociente entre a inércia e a área da secção transversal do elemento. Definiu-se 

como comprimento de encurvadura a distância entre pontos de inflexão, ou seja, os pontos 

coincidentes com os nós de ligação perna-escora e os nós de extremidade das pernas, tal 

como se ilustra nas seguintes figuras. 

Os resultados são apresentados, na Tabela 61 e na Tabela 63. 
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Tabela 60 – Dados relativos às asnas simples 

 
20º 27º 

Le 2,18 m 2,01 m 

λ  75,52 69,63 

λ  75,52 69,63 

λ  58,59 

λ      1,29 1,19 

λ      1,29 1,19 

   0,2 madeira maciça 

ky 1,43 1,29 

kz 1,43 1,29 

kc,y 0,49 0,55 

kc,z 0,49 0,55 

 

 

Figura 99 – Perna da asna simples 20º 

 

Figura 100 – Perna da asna simples 27º 

Tabela 61 – Verificação da instabilidade nas asnas Simples 

 
Comb. Vento Comb. Sobrecarga 

 
20º 27º 20º 27º 

VERIFICAÇÃO yy 
0,08 0,85 0,69 0,50 

Verifica Verifica Verifica Verifica 

VERIFICAÇÃO zz 
0,08 0,85 0,69 0,50 

Verifica Verifica Verifica Verifica 
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Tabela 62 – Dados relativos às asnas Belgas 

 
20º 27º 

Le 2,83 m 2,67 m 

λ  98,03 92,49 

λ  98,03 92,49 

λ  58,59 

λ      1,67 1,58 

λ      1,67 1,58 

   0,2 madeira maciça 

ky 2,04 1,87 

kz 2,04 1,87 

kc,y 0,31 0,35 

kc,z 0,31 0,35 

 

 

Figura 101 – Perna da asna Belga 20º 

 

Figura 102 – Perna da asna Belga 27º 

 

Tabela 63 - Verificação da instabilidade nas asnas Belgas 

 
Comb. Vento Comb. Sobrecarga 

 
20º 27º 20º 27º 

VERIFICAÇÃO yy 
0,19 0,41 1,64 1,15 

Verifica Verifica Não Verifica Não Verifica 

VERIFICAÇÃO zz 
0,19 0,41 1,64 1,15 

Verifica Verifica Não Verifica Não Verifica 
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Alterando a altura da secção transversal dos elementos estruturais da asna belga, de 0,1 m 

para 0,20 m, obtêm-se os seguintes resultados: 

 
Comb. Vento Comb. Sobrecarga 

 
20º 27º 20º 27º 

VERIFICAÇÃO yy 
0,04 0,09 0,33 0,24 

Verifica Verifica Verifica Verifica 

VERIFICAÇÃO zz 
0,09 0,20 0,80 0,56 

Verifica Verifica Verifica Verifica 

 

Consegue-se assim melhorar o comportamento da asna relativamente à instabilidade lateral, 

de maneira a que a segurança seja verificada conforme as especificações do EC5.  
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6. Notas conclusivas 

 

No presente trabalho pretendeu-se fazer o estado da arte do dimensionamento de estruturas 

de madeira, tendo por base as metodologias de análise e a avaliação da regulamentação 

actual. Abordaram-se algumas aplicações estruturais da madeira, mais especificamente na 

execução de pavimentos e de estruturas de suporte de coberturas. 

No capítulo 2 procurou-se aprofundar o conhecimento das propriedades naturais da madeira 

que servem de base para o seu emprego na execução de estruturas, nomeadamente na 

aplicação dos elementos de madeira nos exemplos dados no Capítulo quinto. 

A madeira caracteriza-se por ser um material com resistência mecânica tanto a esforços de 

compressão como a esforços de tracção e ainda a esforços de flexão, tendo uma resistência 

mecânica elevada em relação ao seu reduzido peso próprio. Comparativamente a outros 

materiais destaca-se por apresentar uma resistência à compressão de cerca de metade da sua 

resistência à tracção. Dentro de certos limites, para as solicitações a que é sujeita, pode ser 

considerada como um material com comportamento elástico, assumindo uma posição 

intermédia comparativamente a outros materiais, como por exemplo o betão, vidro, aço ou 

PVC. 

No capítulo 3 apresentou-se uma recolha de informação quanto à produção da madeira e à sua 

utilização em soluções estruturais de coberturas e pavimentos.  

No caso dos pavimentos deu-se ênfase a dois tipos de pavimentos, marcando a evolução de 

uma tipologia para outra pela introdução de novos elementos estruturais. A introdução de vigas 

secundárias entre o revestimento de tábuas de solho e as vigas principais tem a principal 

finalidade de melhorar o funcionamento da estrutura, aumentando a sua rigidez transversal. 

Estas funcionam como contraventamentos entre vigas principais, permitindo uma melhor 

distribuição de carga entre vigas e diminuem o efeito das vibrações. Os apoios são um dos 

pontos fulcrais dos pavimentos estruturais de madeira e geralmente são executados nas 

paredes estruturais de alvenaria com um determinado “comprimento de entrega” para dentro 

da face da parede. Reduzem-se desta forma as vibrações e garante-se uma melhor 

estabilidade e funcionamento estrutural do pavimento.  

Quanto às coberturas destacou-se a asna como elemento estrutural principal. Após várias 

alterações, esta estrutura passou de simples e triangulada para um sistema mais rico quer no 

número de elementos quer nos tipos de ligação.  

Em síntese enumeram-se os seguintes aspectos relativamente ao comportamento estrutural de 

uma asna: (a) sendo a asna uma estrutura plana, a distribuição dos esforços depende da 

geometria da estrutura se submetida apenas a cargas pontuais aplicadas nos nós, sem 

provocar flexão; (b) as pernas são os elementos mais solicitados e aduzem tensões normais e 
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de corte, as escoras apresentam-se comprimidas e a linha aparece essencialmente 

traccionada, mas devido ao seu peso próprio também exibe flexão; (c) as madres devem ser 

colocadas com a menor excentricidade aos nós possível, caso contrário a distribuição de 

esforços das pernas é afectada; (d) as ligações perna-linha são as que requerem mais 

cuidados, por serem zonas de concentração de esforços, mas principalmente por 

representarem zonas mais susceptíveis à deterioração biológica. 

Relativamente a uma asna simples é possível salientar os seguintes aspectos: (a) o pendural 

está traccionado e as escoras apresentam-se comprimidas; (b) a linha deve estar suspensa no 

pendural para que reduza as suas deformações devido ao seu peso próprio; (c) a ligação 

pendural-linha deve ser articulada e impossibilitar deformações no plano ortogonal ao plano da 

asna. 

No capítulo 4 apresentou-se a regulamentação em vigor que abrange o dimensionamento de 

estruturas de madeira. É no capítulo 2 do EC5-1-1 que se encontram os aspectos gerais que 

devem ser respeitados em projectos que empreguem este material.  

Foram apresentados os coeficientes de segurança a utilizar nas propriedades características 

dos materiais e foi indicado o procedimento de determinação dos valores de cálculo das 

propriedades resistentes. Entre os factores que afectam as propriedades de resistência e de 

rigidez dos elementos de madeira e dos seus derivados destacou-se a duração das acções e o 

teor em água. Como tal são aspectos que devem ser incluídos no cálculo da resistência 

mecânica. 

O EC5-1-1 preconiza ainda a divisão dos materiais em classes de serviço que se destinam a 

definir as propriedades mecânicas dos materiais e a permitir o cálculo das deformações em 

determinadas condições ambientais. A especificação das classes de serviço leva à introdução 

do parâmetro de correcção . Este visa quantificar a correcção que é feita em 

determinada propriedade da madeira, de acordo com a classe de serviço adequada ao seu 

uso. 

Uma característica interessante explorada no dimensionamento de estruturas de madeira é a 

diferença que este material apresenta perante esforços de tracção e compressão. Concluiu-se 

que existe uma maior sensibilidade no comportamento à tracção, visto que a rotura é do tipo 

frágil, facto este que resulta na atribuição de valores característicos da resistência à tracção 

inferiores aos da compressão. É possível constatar que o comportamento em compressão 

exibe um patamar de deformação, à medida que a carga aumenta. O comportamento em 

compressão associa-se ao esmagamento das fibras. O mesmo não se verifica no 

comportamento em tracção, onde a resposta é praticamente linear até à rotura.  

Contudo o seu maior potencial como material estrutural é explorado em peças flectidas. Neste 

âmbito alertou-se para o facto de que existem diferenças entre o caso de uma peça que resiste 
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a esforços de flexão composta com tracção e o caso em que se combina flexão com 

compressão.  

Neste capítulo abordou-se também a verificação de segurança da encurvadura. É importante 

referir que esta abordagem assume contornos análogos ao caso das estruturas metálicas. A 

formulação matemática da influência das imperfeições tem por base as expressões de Perry-

Robertson. Porém assinalam-se pequenas adaptações quando transportadas para o caso das 

estruturas de madeira.  

A última análise realizada neste capítulo foi no âmbito da verificação dos estados limite de 

serviço evidenciando duas verificações: estados limite de deformação e estados limite de 

vibração.  

No capítulo 5 foram postos em prática os conhecimentos explorados nos capítulos anteriores. 

Este capítulo consistiu na modelação de estruturas de cobertura e de pavimentos e na sua 

verificação segundo a regulamentação proposta pelo Eurocódigo 5. 

A qualidade do modelo estrutural, assim como a modelação das acções e das resistências, são 

determinantes para o sucesso de uma análise estrutural, uma vez que os resultados obtidos 

derivam directamente da modelação utilizada. Importa ainda referir que o desenvolvimento de 

um projecto deve ser algo iterativo, ou seja, a partir da configuração adoptada inicialmente 

fazem-se as verificações necessárias e através da repetição destes cálculos optimiza-se a 

solução final. 

Quanto à modelação dos pavimentos, a ideia subjacente ao processo de análise foi conjugar 

algumas secções transversais nominais das vigas principais com os afastamentos 

recomendados para uma boa execução estrutural. O objectivo passou por optimizar o consumo 

de madeira. Desta forma foi apresentada para cada um dos modelos de pavimentos uma 

tabela com os consumos de madeira, em quilogramas por metro quadrado. Note-se que as 

soluções que se apresentaram não correspondem à única solução válida para as estruturas em 

estudo. A verificação do estado limite de deformação conduz à comparação de várias 

alternativas, porém as que se apresentaram são as que correspondem ao menor consumo de 

madeira para vencer os vãos em questão.  

Concluiu-se que a madeira devido à sua natureza visco-elástica apresenta uma fluência 

considerável, podendo a sua deformação atingir o dobro da deformação instantânea, se as 

condições ambientais e de duração das acções assim o propiciarem. Desta forma, os critérios 

de utilização relacionados com a deformação limitam frequentemente as dimensões dos 

elementos de madeira horizontais. Note-se que as vigas de madeira com secções transversais 

maiores exibem uma menor fluência do que a madeira com uma menor secção transversal. 

Admite-se que no primeiro caso o material tem uma resposta mais lenta a flutuações da 

humidade relativa da envolvente.  



Dimensionamento de Estruturas em Madeira 

136 

O EC5 define dois critérios para a limitação das deformações: 

O primeiro destina-se a limitar as deformações que potenciam a existência de danos em 

elementos não estruturais e é verificado através da limitação das deformações instantâneas 

devido às cargas variáveis. Ex.: tectos estucados. 

O segundo limita a deformação devida à carga total e é importante para garantir os requisitos 

de funcionalidade e aspecto visual. É um limite mais flexível do que o anterior, já que neste 

caso o critério é baseado na combinação de carga mais severa. Ex.: viga visível ou não; tipo de 

edifício. 

Concluiu-se que a metodologia prevista no EC5 procura limitar as deformações por várias 

ordens de razão: uso e aspecto, de forma a evitar ondulações no pavimento; funcionais, de 

modo a evitar danos nos elementos não estruturais como paredes divisórias (tabiques); de 

equipamento, como por exemplo canalizações, evitando o seu mau funcionamento.  

Nos edifícios de habitação o dimensionamento de pavimentos de madeira ao estado limite de 

vibração tem em consideração a resposta humana aos seus efeitos. A causa mais comum da 

excitação dos pavimentos é o próprio movimento das pessoas, que origina uma cadência de 

impactos, em que cada um causa uma resposta de vibração amortecida. O comportamento 

vibratório é influenciado pela rigidez, massa, amortecimento e pelo sistema estrutural. Numa 

grande parte dos pavimentos as características de rigidez do material são adequadas para 

assegurar satisfatoriamente o seu comportamento vibratório. No entanto acontece, por vezes, 

que os critérios de deformação utilizados para o dimensionamento dos pavimentos sob a acção 

de cargas uniformemente distribuídas conduzem a problemas de vibração. De facto, confirmou-

se que o uso de parâmetros de resposta estática, como as deformações, nem sempre produz 

um comportamento satisfatório, embora possa fornecer algum controlo. 

Relativamente às coberturas procurou-se efectuar uma comparação do funcionamento 

estrutural de dois tipos de asnas já conhecidos: asna simples com escoras, ou de Palládio, e a 

asna Belga. Inicialmente dimensionou-se a asna simples para determinadas condicionantes. 

Evoluiu-se posteriormente da asna simples (6m de vão) para a asna belga (9m de vão), de 

maneira a conseguir vencer um vão superior ao anterior. Contudo antes de ser dado este 

passo foi criado um modelo de uma asna belga sob as mesmas condicionantes já 

estabelecidas para a asna simples (6m de vão). Após a verificação de estados limite últimos 

concluiu-se que a asna belga cumpre os requisitos de segurança mais facilmente do que a 

asna simples.  

Esta análise permitiu justificar o aumento do vão da asna belga para nove metros, em vez de 

seis metros. Nesta nova abordagem da asna belga foram, inicialmente, mantidas as mesmas 

secções transversais que já se havia comprovado resistirem aos esforços da estrutura de seis 

metros de vão. Porém, para esta nova concepção (9m de vão) estas já não eram suficientes, 
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sendo necessário aumentar a altura da secção transversal das pernas para 0,20 metros de 

maneira a verificar o estado limite último de encurvadura das asnas belgas.  

Quanto à asna simples destacam-se alguns factos: através da análise da asna simples sem 

ligação pendural-linha é possível confirmar que o pendural tem a principal finalidade de facilitar 

a união (finalidade construtiva). Note-se que o comportamento estrutural a nível de todos os 

elementos é muito semelhante não havendo diferenças significativas nos valores dos esforços 

obtidos comparativamente à asna com a ligação pendural-linha materializada. Constata-se que 

a não existência da ligação não reduz o grau de segurança da estrutura. Quanto às 

configurações deformadas pode afirmar-se que também não apresentam diferenças relevantes. 

Desta forma, no capítulo 5, apenas se procedeu à verificação de segurança dos elementos da 

asna simples com ligação. Note-se que a semelhança se deve à particularidade das libertações 

de momento flector que se consideraram aquando da modelação da asna simples com ligação 

pendural-linha. Desta forma conseguiu-se que a única flexão existente na linha fosse a do seu 

peso próprio, tal como se pretendia.  

Relativamente às ligações há a acrescentar que a existência de alguma ductilidade e 

deformabilidade localizada de qualquer ligação entre duas peças de madeira, torna-se difícil a 

aferição do grau de rigidez da ligação e o modelo de cálculo contínuo não será perfeitamente 

representativo dos esforços reais a actuar. No entanto prevê-se que a consideração das 

ligações semi-rígidas diminua ligeiramente o valor dos momentos flectores máximos a actuar 

nos membros estruturais. O que leva à conclusão de que o dimensionamento deste tipo de 

estruturas considerando as ligações como rótulas perfeitas seja ligeiramente conservativo. 

Admite-se que este tipo de simplificação não afecta significativamente o índice de fiabilidade 

global.  

Os elementos menos explorados no estudo da verificação da segurança são os pendurais e as 

escoras. Isto por serem os elementos que se encontram sujeitos a esforços menores. Tal facto 

pode levar à afirmação de que estes elementos ficaram significativamente 

sobredimensionados, no entanto estes elementos são preponderantes para manter o 

funcionamento estrutural das asnas sem problemas. Apesar dos fracos esforços estruturais a 

que estes se encontram sujeitos, este sobredimensionamento pode ser entendido como uma 

medida preventiva de roturas estruturais por falta de robustez. 

Quanto aos esforços analisados, o esforço de corte foi posto de parte visto que os 

carregamentos envolvidos nestes casos originam valores de corte bastante reduzidos. 

Constatou-se que o colapso não dependerá da consideração destes esforços, com excepção 

de peças de secção variável de vigas curtas com cargas pontuais elevadas, ou de vigas com 

entalhes nas extremidades, sendo que não se avaliaram este tipo de situações no presente 

trabalho. Os esforços de torção também não assumem grande importância neste caso, uma 

vez que a asna se trata de uma estrutura plana e os carregamentos também são segundo esse 

mesmo plano.  
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Relativamente à variação da pendente verificou-se que para a combinação da sobrecarga, foi 

para esta combinação de acções que a asna belga teve mais dificuldade em verificar a 

segurança. Contudo as asnas belgas de 27º assumiram um melhor comportamento do que as 

de 20º, nomeadamente no que respeita à verificação da encurvadura. Ainda relativamente à 

asna belga verificou-se que a combinação do vento tem sensivelmente o mesmo efeito nas 

asnas de 20º e de 27º. Concluiu-se que no caso das asnas belgas a estrutura com melhor 

comportamento corresponde à asna de pendente de 27º. 

Relativamente às asnas simples esta diferença no efeito das combinações de acções não se 

fez sentir da mesma forma. A acção do vento foi a que mostrou ser mais penalizadora no caso 

da asna simples. Concluiu-se que a asna com melhor funcionamento estrutural para a acção 

da sobrecarga é, tal como no caso das asnas belgas, a asna de pendente de 27º. Porém, para 

a acção do vento, é a asna com pendente de 20º que demonstra melhor comportamento 

estrutural. Concluiu-se que no caso da asna simples deverá ser preferida a opção da asna de 

pendente de 20º face à de 27º. 
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Anexos 

Diagramas de Esforços das Asnas 

Obtiveram-se os seguintes diagramas de esforços normais: 

Asna simples com ligação pendural-linha 27º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 103 – Esforços axiais da asna simples com ligação pendural-linha 27º - SC 

 

Asna simples com ligação pendural-linha 20º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 104 – Esforços axiais da asna simples com ligação pendural-linha 20º - SC 

 

Asna simples com ligação pendural-linha 27º- Combinação Vento 

 

Figura 105 – Esforços axiais da asna simples com ligação pendural-linha 27º - VT 

Asna simples com ligação pendural-linha 20º- Combinação Vento 
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Figura 106 – Esforços axiais da asna simples com ligação pendural-linha 20º - VT 

 

Asna belga 9 m - 27º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 107 – Esforços axiais da asna belga 27º - SC 

 

Asna belga 9 m - 20º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 108 – Esforços axiais da asna belga 20º - SC 
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Asna belga 9 m - 27º - Combinação Vento 

 

Figura 109 – Esforços axiais da asna belga 27º - VT 

 

Asna belga 9 m - 20º - Combinação Vento 

 

Figura 110 – Esforços axiais da asna belga 20º - VT 

 

Obtiveram-se os seguintes diagramas de momentos flectores: 

Asna simples com ligação pendural-linha 27º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 111 - Momentos flectores da asna simples com ligação pendural-linha 27º - SC 
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Asna simples com ligação pendural-linha 20º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 112 - Momentos flectores da asna simples com ligação pendural-linha 20º - SC 

 

Asna simples com ligação pendural-linha 27º- Combinação Vento 

 

Figura 113 – Momentos flectores da asna simples com ligação pendural-linha 27º - VT 

 

Asna simples com ligação pendural-linha 20º- Combinação Vento 

 

Figura 114 – Momentos flectores da asna simples com ligação pendural-linha 20º - VT 
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Asna belga 27º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 115 – Momentos flectores da asna belga 27º - SC 

 

Asna belga 20º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 116 – Momentos flectores da asna belga 20º - SC 

 

Asna belga 27º - Combinação Vento 

 

Figura 117 – Momentos flectores da asna belga 27º - VT 
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Asna belga 20º - Combinação Vento 

 

Figura 118 – Momentos flectores da asna belga 20º - VT 

 

Deformadas das asnas 

Nas seguintes imagens apresentam-se as configurações deformadas das asnas em estudo. 

Asna simples com ligação pendural-linha 27º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 119 – Configuração deformada da asna simples com ligação pendural-linha 27º - SC 

 

Asna simples com ligação pendural-linha 20º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 120 - Configuração deformada da asna simples com ligação pendural-linha 20º - SC 
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Asna simples com ligação pendural-linha 27º- Combinação Vento 

 

Figura 121 – Configuração deformada da asna simples com ligação pendural-linha 27º - VT 

 

Asna simples com ligação pendural-linha 20º- Combinação Vento 

 

Figura 122 – Configuração deformada da asna simples com ligação pendural-linha 20º - VT 

 

Asna belga 27º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 123 – Configuração deformada da asna belga 27º - SC 
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Asna belga 20º - Combinação Sobrecarga 

 

Figura 124 – Configuração deformada da asna belga 20º - SC 

 

Asna belga 27º - Combinação Vento 

 

Figura 125 – Configuração deformada da asna belga 27º - VT 

 

Asna belga 20º - Combinação Vento 

 

Figura 126 – Configuração deformada da asna belga 20º - VT 


