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RESUMO 

 
Os nós constituem um dos defeitos da madeira com maior impacto no seu comportamento 

mecânico. No presente trabalho são analisados alguns critérios de avaliação da influência dos nós 
no comportamento mecânico de elementos de madeira. É analisada igualmente a possibilidade de 
utilização de um registo termográfico, obtido por meio de uma câmara de infravermelhos no 
decurso dos ensaios mecânicos, para uma melhor compreensão do efeito dos nós nesse mesmo 
comportamento. O estudo englobou o ensaio à compressão paralela às fibras de provetes de 
Pinho bravo apresentando uma gama variada de nós.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que a utilização somente de critério relativos às 
características do nó explica cerca de 30 % da variabilidade observada nos resultados da 
resistência à compressão. Uma melhoria significativa (r2  0.60) foi obtida incluindo informação 
sobre as características da madeira limpa (massa volúmica). As imagens termográficas permitem 
uma melhor percepção da origem e propagação do dano, possibilitando que análises futuras mais 
exaustivas possam melhorar os modelos agora obtidos. 

 
ABSTRACT 

 
Knots are one of the wood’s features with a major impact in its mechanical behaviour. In the 

present study several criteria to evaluate the impact of knots in the mechanical behaviour of timber 
elements are assessed. Also it is analyzed the possibility of using a thermographic record, taken 
during the mechanical tests using a infrared camera, for a better knowledge about the effect of 
knots in that same behaviour. The study included the compression parallel to grain testing of 
maritime pine test pieces showing a large range of knots. 

The results obtained allowed to conclude that the use only of information about the 
characteristics of the knot only explains around 30 % of the variability found in the compression 
strength results. A significant improvement (r2  0.60) was obtained including information about the 
characteristics of clear wood (density). The thermographic images permit a better perception about 
the origin and propagation of damage, allowing that future insight analyzes can improved the 
models now obtained.  


