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B.8 Compressão paralela às fibras 

 

A resistência à compressão paralela às fibras (fwc,0 ou fc0) é dada por 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PFEIL (2003) 



NBR7190:1997 Anexo B - Determinação das 

propriedades das madeiras para projeto de 

estruturas 

B.8 Compressão paralela às fibras 

 

B.8.4 Procedimento 

Para a determinação das propriedades de resistência e de rigidez, as 

medidas dos lados do corpo de prova devem ser feitas com exatidão 

de 0,1 mm 

Para o ajuste do corpo de prova na máquina de ensaio, deve-se 

utilizar uma rótula entre o atuador e o corpo de prova. 

A resistência deve ser determinada com carregamento monotônico 

crescente, com uma taxa em torno de 10 MPa/min. 
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B.8 Compressão paralela às fibras 

 

B.8.4 Procedimento (continuação)  

Para determinação da rigidez, a 

resistência da madeira deve ser 

estimada (fc0,est) pelo ensaio 

destrutivo de um corpo de prova 

selecionado da mesma amostra a 

ser investigada. 

Conhecida a resistência estimada 

da amostra fc0,est, o carregamento 

deve ser aplicado como na Figura 

B.7. 
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B.10 Compressão normal às fibras 

 

O corpo de prova deve ter forma 

prismática, como indicado na figura 

B.13. 

 

Mecanismo de deformação 

 

 

Fonte: PFEIL (2003) 
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B.10 Compressão normal às fibras (continuação) 

A resistência à compressão normal às fibras (fwc,90 ou fc90) é o valor 

convencional determinado pela deformação específica residual de 

2‰ , mostrado na Figura B.12. Esta resistência tem valor aproximado 

de ¼ de fco . 
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B.10 Compressão normal às fibras 

 

Corpo de prova com área 

descarregada adjacente (arranjo 

de ensaio diferente da 

NBR7190:1997). 

 

 

 

 

 

Fonte: PFEIL (2003) 

c

c
c

A

F
f 90

90 



NBR7190:1997 Anexo B - Determinação das 

propriedades das madeiras para projeto de 

estruturas 

Fonte: Manríquez Figueroa (2012) 

Valores obtidos na tese de Manríquez Figueroa (2012) para Pinus 

taeda, com ensaios de 10 corpos de prova por tipo de solicitação. 
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Compressão normal Turma A (Autor: Ingrid) 

Ensaios de corpos de prova no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 
Compressão paralela Turma A (Autor: Ingrid) 
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Curva experimental Turma B (Autor: Bruno) 
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Valores experimentais obtidos no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 

fc90 = 2,90 MPa  
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Valores experimentais obtidos no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 

fc90 = 2,45 MPa  
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Valores experimentais obtidos no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 

fc90 = 2,64 MPa  
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Valores experimentais obtidos no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 

fc90 = 5,60 MPa  



NBR7190:1997 Anexo B - Determinação das 

propriedades das madeiras para projeto de 

estruturas 

Valores experimentais obtidos no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 

fc90 = 5,00 MPa  
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Valores experimentais obtidos no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 

fc90 = 5,80 MPa  
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Valores experimentais obtidos no LEE em 12 e 14 de maio de 2015 

Resistencia Turma 

A 

Turma 

B 
Série 1 

Turma 

B 
Série 2 

Valores 

Figueroa 

(2012) 

fc0 (MPa) 

 

20,84 21,02 24,75 24,3 

fc90 (MPa) 

 

2,90 2,45 2,64 - 

fc90 (MPa) 

 

 

 

5,6 5,0 5,8 - 


