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RESUMO 
 

A utilização da madeira em estruturas requer o conhecimento das características 
mecânicas, que variam com a humidade da madeira. Em geral a resistência diminui com o 
aumento do seu teor de humidade, atingindo um valor mínimo para humidade acima do limite 
de saturação. A antiga norma brasileira, NBR 7190:1982, recomendava considerar madeira 
verde no projeto, os ensaios eram realizados em madeira verde e o dimensionamento 
subestimava a resistência em serviço. A nova versão da norma brasileira, NBR 7190:1997, 
adota a humidade de referência de 12%, na qual os resultados de ensaios devem ser 
apresentados. Por outro lado, o resultado de um ensaio em madeira verde não pode ser 
reportado a exatos 12%. Assim, para aplicação da NBR 7190:1997, todos os ensaios 
realizados em madeira verde foram perdidos e torna-se necessário recuperar o conhecimento 
das características mecânicas de todas as espécies florestais brasileiras. O objetivo deste 
trabalho é fazer a caracterização mínima de resistência e simplificada da rigidez da madeira 
de Cambará, Vochysia guianensis Aubl.. Para isto foram coletadas três árvores dessa espécie, 
das quais foram retirados 12 provetes, 4 de cada árvore, para cada tipo de ensaio: compressão; 
tracção e cisalhamento, todos paralelamente às fibras. A metodologia utilizada foi a descrita 
na atual NBR 7190:1997.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A utilização da madeira em estruturas requer o conhecimento prévio de suas 

características mecânicas, que variam com o teor de humidade da madeira. Em geral a 
resistência mecânica da madeira diminui com o aumento de seu teor de humidade, atingindo 
um valor mínimo para teores de humidade acima do limite de saturação das fibras.  
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A antiga norma brasileira NBR 7190 - Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1982), baseada no método 
determinista das tensões admissíveis, recomendava que durante o projeto se considerasse a 
madeira verde, com humidade acima do limite de saturação das fibras, situação em que a 
resistência fica praticamente constante. Com essa postura os ensaios eram realizados para 
madeira verde e o dimensionamento subestimava a resistência da madeira, pois uma estrutura 
de madeira raramente estará em serviço com a madeira verde à exceção de estruturas 
submersas. No início da construção a madeira pode até estar verde, mas ela secará ao longo da 
construção, e em serviço terá um teor de humidade muito inferior ao da madeira verde, e 
portanto, uma resistência bem superior. 

A nova versão da norma brasileira NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira, da 
ABNT (1997), baseada no método probabilista dos Estados Limite, a exemplo da maioria das 
normas internacionais, adota a humidade de referência de 12%. Nesta situação, os resultados 
de ensaios devem ser apresentados para o teor de humidade de 12%. 

Por outro lado, o resultado de um ensaio em madeira verde, cujo teor de humidade é 
incógnito (sabe-se apenas que é superior ao limite de saturação das fibras), não pode ser 
reportado a exatos 12% de humidade. Assim, para aplicação da atual norma brasileira, todos 
os ensaios realizados em madeira verde foram perdidos e torna-se necessário recuperar o 
conhecimento a respeito das características mecânicas da madeira de todas as espécies 
florestais brasileiras, exceção feita às poucas espécies, cujos resultados estão apresentados na 
atual NBR 7190:1997.  

Deste modo, objetiva-se com este trabalho realizar a caracterização mínima de 
resistência, bem como a rigidez simplificada da madeira de Cambará, Vochysia guianensis 
Aubl., espécie nativa, e relativamente abundante, do Estado de Mato Grosso - Brasil. 

Epecificamente sobre a espécie Vochysia guianensis Aubl. poucos dados são 
encontrados, mas o grupo de espécies do gênero Vochysia sp. ocorre em toda a Floresta 
Amazônica, principalmente entre os rios Madeira e Tapajós, com uma frequência de 0,41 a 
1,53 árvores por hectare e um volume de 2,84 a 6,99 m3/ha. A madeira das espécies deste 
gênero têm sido utilizada na construção civil leve interna, já que sua madeira não apresenta 
boa durabilidade natural, em mobiliário de uso geral, na confecção de chapas de madeira 
compensada, e outros usos como embalagens, palitos, bobinas e carretéis. 

 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
O solo, o clima e as condições locais de onde provem a árvore, a classificação 

botânica e a fisiologia da árvore, a anatomia do tecido lenhoso, a variação da composição 
química e possíveis outros fatores, têm influência sobre as características mecânicas da 
madeira. Assim, os valores que as indicam oscilam ao redor de médias, próprias de cada 
espécie. O conhecimento das características mecânicas da madeira é fundamental para o 
cálculo e execução de estruturas de madeira. 

No cálculo de uma estrutura de madeira, segundo Calil Junior et al. (2002),  podem ser 
utilizados valores de resistências; obtidos em ensaios, para caracterização de espécies, 
realizados em laboratório; ou fornecidos pela norma brasileira para o projeto de estruturas de 
madeira, que apresenta o resultado de ensaios de caracterização de diversas espécies; ou 
valores definidos pela norma brasileira de acordo com a classe de resistência que a espécie 
pertence. Na Tabela 1 apresentam-se as classes de resistências, definidas pela NBR 
7190:1997, da ABNT (1997), para as dicotiledôneas. 

Os valores de resistência, obtidos em ensaios, são determinados convencionalmente 
pela máxima tensão que pode ser aplicada a provetes normalizados e isentos de defeitos até o 
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aparecimento de fenômenos particulares de comportamento além dos quais há restrição de 
emprego do material em elementos estruturais (Calil Junior et al., 2002). 

 
Tabela 1 – Classes de resistência das dicotiledôneas 

DICOTILEDÔNEAS 
(Valores na condição-padrão de referência U = 12%) 

 
CLASSES 

k,0cf  
(MPa) 

k,vf  
(MPa) 

m,0cE  
(MPa) 

m,basρ  (1) 

(kg/m3) 
aparenteρ  

(kg/m3) 
C 20 
C 30 
C 40 
C 60 

20 
30 
40 
60 

4 
5 
6 
8 

9 500 
14.500 
19.500 
24.500 

500 
650 
750 
800 

650 
800 
950 
1000 

Notação 
k,0cf  

k,vf  

m,0cE  

m,basρ  

aparenteρ  

= 
= 
= 
 
= 
 
= 

Resistência característica à compressão paralela às fibras; 
Resistência característica ao cisalhamento paralelo às fibras; 
Módulo de elasticidade médio (rigidez), obtido de ensaios de compressão 
paralela às fibras; 
Densidade básica, definida como a massa específica convencional, dada por: 

saturadoasecbas VM=ρ ; 
Densidade aparente. 

 
2.1. Tipos de caracterização 

 
Para a caracterização de um lote de madeira serrada para utilização estrutural, segundo 

a ABNT (1997), podem ser utilizados três procedimentos distintos para se caracterizar as 
propriedades de resistência e dois para as de elasticidade (NBR 7190:1997 – item 6.3). 

 
a) Caracterização completa da resistência da madeira serrada 

 
Esta caracterização é recomendada para espécies de madeira não conhecidas, e 

consiste da determinação, através de ensaios em laboratório, das seguintes propriedades (NBR 
7190:1997 – item 6.3.1): 

 
 Resistência à compressão paralela às fibras ( 0cf ); 
 Resistência à tracção paralela às fibras ( 0tf ); 
 Resistência à compressão normal às fibras ( 90cf ); 
 Resistência à tracção normal às fibras ( 90tf ); 
 Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras ( 0vf ); 
 Resistência de embutimento paralelo às fibras ( 0ef ); 
 Resistência de embutimento normal às fibras ( 90ef ); 
 Densidade básica ( basρ ); 
 Densidade aparente ( apρ ). 

 
A NBR 7190:1997 recomenda ainda: 1) todas as características da madeira, obtidas 

em ensaio, devem ser ajustadas para o teor de humidade de 12%; 2) para  efeito  de  projeto  
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estrutural,  considera-se  nula  a  resistência  à  tracção normal às fibras e 3) os  procedimentos  
para  a  realização  dos  ensaios estão descritos no Anexo B da norma brasileira para o projeto 
de estruturas de madeira (ABNT, 1997). 

 
b) Caracterização mínima da resistência da madeira serrada 

 
Esta caracterização, que será a empregada neste trabalho, é recomendada, para 

espécies de madeira pouco conhecidas, e consiste da determinação das seguintes propriedades 
(NBR 7190:1997 – item 6.3.2): 

 
 Resistência à compressão paralela às fibras ( 0cf ); 
 Resistência à tracção paralela às fibras ( 0tf ). 
 Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras ( 0vf ). 
 Densidade básica ( basρ ); 
 Densidade aparente ( apρ ). 

 
Na impossibilidade da execução dos ensaios de tracção, segundo a ABNT (1997), 

pode se admitir que o valor da resistência à tracção paralela às fibras ( 0tf ) seja igual ao da 
resistência à tracção na flexão ( Mf ). A resistência da madeira à flexão (fwM ou fM) é um valor 
convencional, dado pela máxima tensão que pode atuar em um provete no ensaio de flexão 
simples, calculado sob a hipótese da madeira ser um material elástico. O esquema estático do 
ensaio de flexão corresponde a uma viga simplesmente apoiada, de vão igual a 21 vezes a 
altura da seção transversal do provete, com carga aplicada no centro do vão e tendo por plano 
de flexão a direção perpendicular à direção dos raios medulares. O provete para o ensaio de 
flexão tem dimensões nominais de 5 cm x 5 cm x 115 cm.  

 
c) Caracterização simplificada da resistência da madeira serrada 

 
Para espécies de madeira usuais, pode-se fazer a classificação simplificada a partir dos 

ensaios de compressão paralela às fibras, adotando-se as seguintes relações para os valores 
característicos das resistências (NBR 7190:1997 – item 6.3.3): 
 

77,0ff k,0tk,0c =  (1)
00,1ff k,0tk,tM =  (2)
25,0ff k,0ck,90c =  (3)

00,1ff k,0ck,0e =  (4)
25,0ff k,0ck,90e =  (5)

Para coníferas: 15,0ff k,0ck,0v =  (6)
Para dicotiledôneas: 12,0ff k,0ck,0v =  (7)

 
Onde: 

k,0cf  = Resistência característica à compressão paralela às fibras; 

k,0tf  = Resistência característica à tracção paralela às fibras; 

k,tMf  = Resistência característica à tracção na flexão; 
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k,90cf  = Resistência característica à compressão normal às fibras; 

k,0ef  = Resistência característica ao embutimento paralelo às fibras; 

k,90ef  = Resistência característica ao embutimento normal às fibras; 

k,0vf  = Resistência característica ao cisalhamento paralelo às fibras. 
 

d) Caracterização completa da rigidez da madeira 
 
A caracterização completa da rigidez da madeira é feita por meio da determinação dos 

seguintes valores, que devem ser referidos à condição padrão de humidade ( %12U = ), com a 
realização de pelo menos dois ensaios (NBR 7190:1997 – item 6.3.4): 

 
 Valor médio do módulo de elasticidade na compressão paralela ( m,0cE ); 
 Valor médio do módulo de elasticidade na compressão normal ( m,90cE ). 

 
Os valores dos módulos de elasticidade na compressão e tracção são considerados 

equivalentes. 
 

e) Caracterização simplificada da rigidez da madeira 
 
Esta caracterização, que foi a emprege neste trabalho, admite uma relação entre os 

módulos de elasticidade à compressão paralela ( m,0cE ) e normal ( m,90cE ) às fibras. Assim, a 
caracterização simplificada da rigidez da madeira pode ser feita apenas na compressão 
paralela às fibras (NBR 7190:1997 – item 6.3.4): 

 
 Valor médio do módulo de elasticidade na compressão paralela ( m,0cE ). 
 Na direção normal vale a relação: 

 

20
EE 0c

90c =  (8)

 
Na impossibilidade da realização de ensaios de compressão paralela, segundo a ABNT 

(1997), pode-se obter o módulo de elasticidade em ensaios de flexão ( ME ), de acordo com o 
Anexo B da norma brasileira NBR 7190:1997 (item 6.3.4), e utilizar as seguintes correlações: 
 

Coníferas: 0cM E85,0E =  (9)
Dicotiledôneas: 0cM E90,0E =  (10)

 
2.2. Influência do teor de humidade nos resultados 

 
A atual NBR 7190:1997, a exemplo da maioria das normas internacionais, adota a 

humidade de referência de 12%. Uma espécie, ou peça, é  dita mais resistente que outra, a 
uma determinada solicitação, se sua resistência, ao teor de humidade de referência de 12%, 
for superior. 

Fixada a humidade de referência, os resultados de ensaios devem ser reportados a essa 
humidade. Mesmo com o condicionamento prévio dos provetes, é difícil estabilizar a madeira 
com exatamente 12% de humidade, portanto será necessário corrigir os resultados obtidos. 
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Para corrigir os valores de resistência e rigidez, obtidos num ensaio, para o teor de 
humidade de referência, a atual norma brasileira NBR 7190:1997 adota, para teores de 
humidade entre 10% e 20%, as seguintes expressões: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=
100

12%U31ff %U12  (11)

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=
100

12%U21EE %U12  (12)

 
Nas quais: 
12f  = Resistência  da  madeira,  à  solicitação  considerada,  ao  teor  de  humidade  

de referência de %12 ; 
%Uf  = Resistência da madeira, à solicitação considerada, ao teor de humidade %U ; 

%U  = Teor de humidade da madeira no instante do ensaio, em %; 
12E  = Módulo de elasticidade longitudinal, à compressão paralela às fibras, ao teor 

de humidade de referência de %12 ; 
%UE

 
= Módulo de elasticidade longitudinal, à compressão paralela às fibras, ao teor 

de humidade %U . 
 
Para teores de humidade acima de 20% a NBR 7190:1997, considera que a resistência 

e a rigidez da madeira sofrem apenas pequenas variações. 
Logsdon (1998), estudando especificamente o assunto, mostra que as eq.s (11) e (12) 

não conduzem a resultados satisfatórios para algumas classes de resistência e propõe a 
utilização das seguintes expressões: 
 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −α
+=

100
12%U1ff %U12  (13)

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −α
+=

100
12%U1EE %U12  (14)

 
Onde: 
α  = Coeficiente de correção, fornecido na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Valores do coeficiente de correção, α 

PROPRIEDADE DE RESISTÊNCIA OU RIGIDEZ COEFICIENTE DE 
CORREÇÃO, α 

Resistência à compressão paralela às fibras, 0cf  3,5 

Resistência à tracção paralela às fibras, 0tf  2,0 
Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, 0vf  2,5 

Módulo de elasticidade na compressão paralela, 0cE  2,5 
 

A atual norma brasileira é omissa sobre como reportar a densidade aparente ao teor de 
humidade de referência de 12%. Logsdon (1998) propõe as seguinte expressão: 
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( ) ( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

δ−ρ+ρ=ρ
100

%U121 V%U%U12  (15)

 
Onde:   

12ρ  = Densidade aparente ao teor de humidade de %12 ;  

%Uρ  = Densidade aparente ao teor de humidade %U ; 
%U  = Teor de humidade da madeira, no instante do ensaio, em %; 

Vδ  = Coeficiente de variação volumétrica, dado por: 
%U
V

V
Δ

=δ ; 

VΔ  = Variação volumétrica, para teor de humidade variando entre %0  e %U , 

dada por: %100
V

VVV
asec

asec%U −
=Δ ; 

%UV  = Volume, do provete, ao teor de humidade %U ; 

asecV  = Volume, do provete, para a madeira seca %0U = . 
 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Amostragem 
 
A atual norma brasileira, NBR 7190:1997, ABNT (1997), define a amostragem para 

um lote homogêneo de até 12 m3 de madeira, abandonando a caracterização da madeira pela 
espécie. Entretanto, a exploração e o comércio de madeira no Brasil ainda tomam por base a 
espécie. Assim, para uma caracterização preliminar de cada espécie, adotou-se, neste trabalho, 
um lote composto por três árvores da espécie, por ser considerada a amostra mínima que 
possibilite obter médias das características desejadas. A NBR 7190:1997 prevê, para os 
ensaios de caracterização físico-mecânica, uma amostra de 12 provetes, para cada tipo de 
ensaio, assim, tomou-se um lote formado por três árvores sendo retirados quatro provetes de 
cada árvore, para cada tipo de ensaio. 

 
3.2. Materiais 

 
O material, coletado no município de Sorriso - MT, foi desdobrado em pequenos toros, 

na altura do DAP (Diâmetro a Altura do Peito), 1,30 m da linha de afloramento junto ao solo, 
com diâmetro superior a 30 cm e comprimento não inferior a 90 cm, os quais foram 
acondicionados em sacos plásticos e encaminhados ao Laboratório de Tecnologia da Madeira 
da Faculdade de Engenharia Florestal, onde os provetes foram retirados. 

Os quatro provetes, para cada tipo de ensaio, foram retirados de uma prancha 
diametral, de cada uma das três árvores coletadas, totalizando 12 provetes para cada tipo de 
ensaio. Na Figura 1, é apresentado o esquema de coleta dos provetes, de cada árvore, e as 
dimensões dos provetes para os diversos ensaios. 

 
3.3. Métodos 

 
a) Teor de humidade 

 
Todos os provetes foram submetidos a uma fase de secagem prévia, em ambiente 

climatizado, com temperatura de (20 ± 2) oC e humidade relativa do ar de (65 ± 5) %, visando 
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condicionar os provetes a um teor de humidade próximo de 12 %. Este procedimento foi 
adotado para diminuir o erro cometido ao reportar os resultados dos ensaios ao teor de 
humidade de referência. 

Após os ensaios os provetes eram submetidos a uma secagem em estufa, com 
temperatura de (103 ± 2) oC, até a completa secagem (U = 0 %). 

No início de cada ensaio e após a secagem em estufa eram avaliadas as massas dos 
provetes, para obtenção do teor de humidade no instante do ensaio. O método de ensaio 
utilizado baseou-se no item B.5 da norma brasileira NBR 7190:1997. Para avaliar massas foi 
utilizada uma balança analítica com sensibilidade de 0,01 g. 

 

Figura 1 – Esquema de retirada e dimensões dos provetes 
 

b) Densidade aparente 
 
O provete do ensaio de compressão paralela, também foi usado para avaliar a 

densidade aparente. O método de ensaio utilizado baseou-se no item B.6 da norma brasileira 
NBR 7190:1997. A massa e as dimensões, do provete, foram avaliadas no início do ensaio e 
após a completa secagem do provete. Para avaliar massas foi utilizada uma balança analítica 
com sensibilidade de 0,01 g. Para avaliar dimensões foi utilizado um paquímetro digital com 
sensibilidade de centésimos de milímetro. 

Para avaliação do volume do provete, as dimensões da sua seção transversal foram 
obtidas de modo análogo ao ensaio de compressão paralela, já sua altura, por causa do 
esmagamento na ruptura, foi avaliada apenas no início do ensaio e admitida constante, uma 
vez que a variação dimensional da madeira, na direção das fibras, com a diminuição do teor 
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de humidade é desprezível. Vale ressaltar que a densidade aparente no instante do ensaio é 
obtida sem qualquer aproximação. As dimensões do provete seco são estimativas, que 
permitem obter o coeficiente de variação volumétrica ( Vδ ), necessário para aplicar a eq. (15), 
que reporta a densidade aparente ao teor de humidade de 12%. 

 
c) Densidade básica 

 
A partir das equações de regressão obtidas por Logsdon (2004), que utilizou dados de 

28 espécies de dicotiledôneas e cerca de 330 ensaios de estabilidade dimensional, 
apresentadas nas eq.s (16) e (17), obteve-se a eq. (18), utilizada para estimar as densidades 
básicas, como segue: 
 

9838,0
012 0570,1 ρ=ρ   ( 9970,0R 2 = )   ⇒  

0580,10570,1

0165,1
12

0
9838,0

1
12

0
ρ

=ρ⇒⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ρ
=ρ  (16)

2
00bas 1668,06567,00698,0 ρ+ρ+=ρ     ( 9841,0R 2 = ) (17)

  
Substituindo 0ρ , da eq. (16), na eq. (17), obtém-se: 

 
0329,2

12
0165,1

12bas 1490,06210,00698,0 ρ+ρ+=ρ  (18)
 

Onde:   
12ρ  = Densidade aparente ao teor de humidade de %12 , em 3cm/g ;  

0ρ  = Densidade aparente da madeira seca em estufa, em 3cm/g ; 

basρ  = Densidade básica, em 3cm/g . 
 

d) Compressão paralela 
 
O provete e o método de ensaio à compressão paralela às fibras, utilizados neste 

trabalho, são os descritos no item B.8 da NBR 7190:1997. Foram utilizados para o ensaio de 
compressão paralela às fibras, dois extensômetros eletrônicos, um paquímetro digital e uma 
máquina universal. Os extensômetros eletrônicos, instalados para avaliar a deformação entre 
dois pontos do provete, tinham sensibilidade de 0,5 μm (micrometro). O paquímetro digital, 
utilizado para avaliar as dimensões do provete, tinha sensibilidade de centésimos de 
milímetro. A máquina universal de ensaios, tinha capacidade de carga de 200 kN e permitia o 
controle da velocidade de carregamento prevista no ensaio, de 10 MPa/min. Deste ensaio 
obtém-se a resistência e o módulo de elasticidade à compressão paralela. Estes resultados 
foram reportados ao teor de humidade de referência, aplicando-se as eq.s (13) e (14). 

 
d) Tracção paralela 

 
O provete e o método de ensaio à tracção paralela às fibras, utilizados neste trabalho, 

são os descritos no item B.9 da NBR 7190:1997. Foram utilizados para o ensaio de tracção 
paralela às fibras, um paquímetro digital e uma máquina universal. O paquímetro digital, 
utilizado para avaliar as dimensões do provete, tinha sensibilidade de centésimos de 
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milímetro. A máquina universal de ensaios, tinha capacidade de carga de 200 kN e permitia o 
controle da velocidade de carregamento prevista no ensaio, de 10 MPa/min. Deste ensaio 
obtém-se a resistência à tracção paralela. Este resultado foi reportado ao teor de humidade de 
referência, aplicando-se a eq. (13). 

 
e) Cisalhamento paralelo 

 
O provete, a orientação das direções principais e o método de ensaio ao cisalhamento, 

são os descritos no item B.12 da NBR 7190:1997. Foram utilizados para o ensaio de 
cisalhamento, um paquímetro digital e uma máquina universal. O paquímetro digital, utilizado 
para avaliar as dimensões do provete, tinha sensibilidade de centésimos de milímetro. A 
máquina universal de ensaios, tinha capacidade de carga de 200 kN e permitia o controle da 
velocidade de carregamento prevista no ensaio, de 2,5 MPa/min. Deste ensaio obtém-se a 
resistência ao cisalhamento. Este resultado foi reportado ao teor de humidade de referência, 
aplicando-se a eq. (13). 

 
3.4. Análise estatística 

 
Foram obtidos os valores médios e os correspondentes intervalos de confiança da 

média, para cada característica estudada da espécie. O valor médio é obtido pela eq. (19) e o 
intervalo de confiança pela eq. (20) 
 

n

x

wmx

n

1i
i∑

==  (19)

( ) ( )
n

s%95,tx
n

s%95,tx x
x

x φ+≤μ≤φ−  (20) 

 
Onde: 

wmx  = Valor médio da característica considerada; 
x  = Característica em questão (variável estudada); 

ix  = Valor da característica considerada do elemento i; 
n  = Número de elementos da amostra; 
x  = Estimativa da média da característica em questão; 

xS  = Desvio padrão da amostra; 

n
sx  

 
= 

 
Erro padrão de estimativa; 

φ  = Número de graus de liberdade; 
( )%95,t φ  = Valor do estatístico t, para φ  graus de liberdade e 95% de 

probabilidade, e 
xμ  = Média da característica em questão. 

 
De acordo com a NBR 7190:1997, foram obtidos os valores característicos das 

resistências ( wkx ), utilizando a eq. (21). 
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Na qual os resultados foram colocados em ordem crescente n21 x...xx ≤≤≤  

desprezando-se o valor mais alto se o número de provetes for ímpar, não se tomando para 
wkx  valor inferior a 1x , nem a 0,7 do valor médio ( wmx ). 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A Tabelas 3 apresenta os resultados obtidos, já reportados ao teor de humidade de 

referência de 12%, os valores médios, com correspondentes intervalos de confiança da média 
e os valores característicos, de acordo com a NBR 7190:1997. 

 
Tabela 3 – Resultados obtidos, valores característicos e médios para a madeira de Cambará, 

Vochysia guianensis. 
 
 

Provetes 

Densidade Módulo de 
elasticidade 
longitudinal

Resistência característica, na direção 
paralela às fibras, de: 

aparente básica Compressão Tracção Cisalhamento
%12,apρ  

(g/cm3) 
.basρ  

(g/cm3)
%12,0cE  

(MPa) 

%12,0cf  
(MPa) 

%12,0tf  
(MPa) 

%12,0vf  
(MPa) 

CAM-A1 0,734 0,603 13341 60,64 37,66 14,10 
CAM-A2 0,771 0,634 14818 64,42 55,72 15,30 
CAM-A3 0,800 0,660 14343 56,32 46,54 15,31 
CAM-A4 0,743 0,610 12730 57,27 62,09 14,88 
CAM-B1 0,784 0,646 12019 51,75 36,00 15,67 
CAM-B2 0,734 0,602 13330 60,91 43,43 15,10 
CAM-B3 0,726 0,596 13788 53,61 21,90 12,70 
CAM-B4 0,755 0,620 17650 63,81 46,01 13,66 
CAM-C1 0,722 0,592 19116 62,11 62,36 12,00 
CAM-C2 0,830 0,685 9592 52,05 37,32 17,20 
CAM-C3 0,763 0,628 10790 53,46 55,38 16,09 
CAM-C4 0,718 0,589 12918 62,82 46,47 14,71 

Número 12 12 12 12 12 12 
Média 0,757 0,622 13703 58,26 45,91 14,73 
Desvio Padrão 0,0346 0,0297 2638,86 4,742 11,840 1,439 
Coef. de Variação 0,05 0,05 0,19 0,08 0,26 0,10 
Valor característico ----- ----- ----- 54,57 32,13 13,19

Intervalo de Confiança da Média 
t(95%) 2,2010 2,2010 2,2010 2,2010 2,2010 2,2010 
Limite Inferior 0,735 0,603 12026 55,25 38,38 13,81 
Limite Superior 0,779 0,641 15380 61,28 53,43 15,64 
 

Os ensaios realizados forneceram os valores característicos de algumas resistências e o 
valor médio da rigidez da madeira de Cambará. Para o cálculo de estruturas de madeiras são 
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necessários outros valores, que podem ser obtidos com o formulário definido nas eq.s (1) a 
(8), como segue: 
 

⇒=⇒= k,0ck,90ck,0ck,90c f25,0f25,0ff  
MPa64,13f57,54x25,0f k,90ck,90c =⇒=  

 

(22)
⇒=⇒= k,0ck,0ek,0ck,0e f00,1f00,1ff  

MPa57,54f57,54x00,1f k,0ek,0e =⇒=  
 

(23)
⇒=⇒= k,0ck,90ek,0ck,90e f25,0f25,0ff  

MPa64,13f57,54x25,0f k,90ek,90e =⇒=  

 

(24)

⇒=
20

E
E m,0c

m,90c  

MPa685E
20

13703E m,90cm,90c =⇒=  

 
 

(25)

 
Onde: 

k,0cf e k,0ef  = Resistências características à compressão e ao embutimento 
paralelos às fibras; 

k,90cf e k,90ef  = Resistências características à compressão e ao embutimento 
normais às fibras; 

m,0cE e m,90cE  = Valores médios dos módulos de elasticidade longitudinal e 
transversal. 

 
As eq.s (1) e (7), definidas pela NBR 7190:1997 para caracterização simplificada, no 

caso da espécie em questão fornecem: 
 

70,113,3257,54ff k,0tk,0c ==  (a NBR 7190:1997 adota 0,77) (26)
24,057,5419,13ff k,0ck,0v ==  (a NBR 7190:1997 adota 0,12) (27)

 
O resultado apresentado na eq. (26), mostra que a expressão fornecidas pela 

NBR_7190:1997, para relacionar, em caracterização simplificada, a resistência característica 
à tracção paralela, com a correspondente de compressão paralela, superestimará o valor destas 
resistência para a madeira de Cambará. Por outro lado, a resistência característica ao 
cisalhamento será subestimada, como mostra a eq. (27).  

 
 

5. CONCLUSÕES 
 
Os resultados indicam que a madeira de Cambará, Vochysia guianensis Aubl., possui 

mediana a elevada resistência mecânica e pode ser utilizada em estruturas de madeira de 
médio a grande porte, pois o valor característico da resistência a compressão paralela às fibras 
( MPa57,54f k,0c = ), a posiciona na classe de resistência C 40 (aproximando-se muito da 
classe C 60), entre as classes de resistência definidas pela NBR 7190, da ABNT (1997), para 
as dicotiledôneas. Para cálculo de estruturas de madeira, executadas com Cambará, podem ser 
utilizados os valores característicos e médios, apresentados na Tabela 3 e nas eq.s (22) a (25). 
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Recomenda-se a continuidade de trabalhos como o atual, tendo em vista a provável 
necessidade de melhorar as relações fornecidas pela NBR 7190:1997, apresentadas nas eq.s 
(1) a (10), para a caracterização simplificada. 
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