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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O processo de confecção das vigas estruturais de Madeira 

Laminada Colada e Perfi l  I foi desenvolvido na BATTISTELLA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, a qual está situada no município 

de Lages, estado de Santa Catarina. Já os ensaios tecnológicos foram 

realizados no Laboratório de Tecnologia da Madeira da Escola de 

Florestas da Universidade Federal do Paraná.  

  

4.1 MATÉRIA - PRIMA 

 

4.1.1 Madeira  

 

Para a confecção das vigas estruturais foram util izadas 1088 

peças de madeira serrada provenientes de reflorestamentos da Empresa 

BATTISTELLA, as quais estavam divididas em 4 pacotes de 272 peças 

que apresentavam inicialmente 32 mm X 128 mm X 2050 mm de 

dimensões nominais e teor de umidade médio de 12%, conforme pode 

ser observado na Figura 10. 

 

FIGURA 10 - MADEIRA PARA A PRODUÇÃO DAS VIGAS 

  
FONTE: O autor 
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4.1.2 Adesivos 

 

- Resorcina Fenol Formaldeído com catalizador (RFF - 

Cascophen RS 216-M), sistema líquido / pó da Hexion. O Cascophen 

RS-216-M é um adesivo sintético à base de resorcinol formol, em 

solução álcool/água, recomendado para colagens à prova d’água, fria 

ou fervente, diversos solventes orgânicos, fungos e calor. Formulado 

para colagens de madeira (inclusive alguns tipos tratadas com 

preventivos contra fogo), chapas duras e outros materiais semelhantes, 

proporcionando uma liga durável. Usada para trabalhos navais, 

hidráulicos, onde a colagem deverá ficar exposta à ação das 

intempéries e água. 

- Melamina Uréia Formaldeído com catalizador (MUF 1242 / 

2542), sistema líquido / líquido da Akzo Nobel. O adesivo Melamina 

Uréia Formaldeído é classificado como polímero termorrígido, 

produzido por uma reação de condensação entre a melamina, a uréia e 

o formaldeído. O MUF pode ser formulado para proporcionar vários 

graus de resistência à água e ao tempo para uso externo, interno e na 

presença de umidade. É util izado em chapas de aglomerado que exijam 

maior resistência à água, MDF, portas, divisórias e outros painéis. 

- Poliuretano (PUR - Purbond HB 222) sem catalizador da 

National Starch & Chemical Industrial Ltda. Segundo BUSTOS et al. 

(2003), os adesivos a base de isocianatos, tais como os poliuretanos, 

estão ganhando aceitação na América do Norte para uma variedade de 

aplicações estruturais e não estruturais. As ligações com estes adesivos 

apresentam melhor resistência à fluência, à umidade, aos tratamentos 

com exposição ao calor e, além disso, a cura pode ser feita em 

condições ambientais. Por estas razões, o adesivo poliuretano é uma 

alternativa viável para aplicações em madeira com emenda dentada. 
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4.1.3 Chapas de OSB 

 

Para a alma das vigas em I foram util izadas 8 chapas de OSB 

com dimensões de 18 mm X 1600 mm X 2500 mm, cedidos pela 

Empresa Masisa de Ponta Grossa - PR.  

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O delineamento experimental envolveu a confecção de 55 vigas 

estruturais distribuídas em 6 tratamentos, conforme apresentado no 

Quadro 7. 

 

QUADRO 7 - TRATAMENTOS UTILIZADOS NO EXPERIMENTO 
COM VIGAS ESTRUTURAIS 

Tratamento Adesivo Viga Estrutural Número de Vigas 
1 RFF MLC 10 
2 RFF Viga em I 10 
3 MUF MLC 10 
4 MUF Viga em I 10 
5 PUR MLC 08 
6 PUR Viga em I 08 

  

 
As vigas estruturais apresentavam 3100 mm de comprimento, 122 

mm de largura e 156 mm de altura. As vigas de madeira laminada 

colada foram compostas por 6 peças de madeira serrada aplainadas e 

emendadas com o comprimento final desejado de 3100 mm, 122 mm de 

largura e 26 mm de espessura (Figura 11).  
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FIGURA 11 - ESQUEMA ILUSTRATIVO DA MLC UTILIZADO NO 
EXPERIMENTO 

 
FONTE: O autor 

 

Já as vigas com perfi l  I foram formadas por duas peças de 

madeira serrada aplainadas, sendo coladas e perfazendo uma flange 

com 52 mm de espessura. A alma foi formada por três chapas de OSB 

com 1050 mm de comprimento individual, 78 mm de largura e 18 mm 

de espessura (Figura 12). 

 
FIGURA 12 - ESQUEMA ILUSTRATIVO DE UMA VIGA COM 

PERFIL EM “I” 

 
FONTE: O autor 
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A alma da viga foi fresada juntamente com a face interna da 

flange que estava voltada para dentro da peça, como pode ser 

observado na Figura 13. 

 

FIGURA 13 - FLANGE FRESADA PARA ENCAIXE DA ALMA DE 
OSB 

 

 
FONTE: O autor 

 

A análise estatística dos dados coletados através dos ensaios foi 

realizada por meio da Análise da Variância e Teste de Tukey com 95% 

de significância; além da util ização da análise da regressão para o 

estabelecimento da equação de ajuste de correlação.  

 

4.3 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS VIGAS ESTRUTURAIS 

 

A seqüência de operações durante a confecção das vigas 

estruturais foi iniciada pelo pré-bitolamento das peças de madeira 

serrada, passando pela classificação e destopo, processo de emenda 

finger-joint para a formação das lamelas, aplainamento, composição 
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das vigas de acordo com a distância mínima exigida entre as emendas, 

aplicação de adesivo, prensagem, embalagem.   

 

4.3.1 Pré - Bitolamento 

 

 Todas as peças de madeira serrada que fizeram parte do estudo 

passaram inicialmente pelo processo de pré-bitolamento em uma plaina 

de 4 faces da marca WEINIG com velocidade de avanço de 25 metros 

por minuto (Figura 14). Este procedimento objetivou facil itar a 

visualização dos defeitos na classificação visual das peças que fizeram 

parte da composição das vigas. As peças que inicialmente 

apresentavam dimensões nominais de 32 mm X 128 mm X 2050 mm, 

passaram a ter 30 mm X 126 mm X 2050 mm. 

  

FIGURA 14 - PRÉ – BITOLAMENTO DAS PEÇAS DE MADEIRA 
SERRADA 

 

 
FONTE: O autor 
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4.3.2 Destopo e Classificação  

 

 Os processos de destopo e classificação foram feitos 

conjuntamente (Figura 15). A classificação das peças foi baseada na 

metodologia util izada rotineiramente pela empresa para se ter 

resultados os mais próximos possíveis da realidade, evitando-se 

também que as peças fossem classificadas por métodos de difícil 

empregabilidade nas indústrias. 

 

FIGURA 15 - DESTOPO E CLASSIFICAÇÃO DAS PEÇAS 

 
FONTE: O autor 

 

 A metodologia de classificação util izada na empresa é baseada 

em um estudo desenvolvido por CARREIRA (2003), que util izou os 

métodos de classificação do SPIB, descrito com detalhes em 

SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU (1994) e SOUTHERN 

PINE INSPECTION BUREAU (1999), os quais l imitam a presença de 

defeitos como nós, rachaduras, esmoado e empenamentos; além de 

agrupar as peças em densas e não densas. 
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 Desta forma, classificou-se visualmente as peças a serem 

util izadas nas vigas observando-se as seguintes características: 

- densidade: as peças foram classificadas em Densa (D) com 6 ou 

mais anéis de crescimento e mais de 1/3 da seção transversal contendo 

madeira de inverno, ou 4 ou mais anéis de crescimento e mais de 1/2 

da seção transversal contendo madeira de inverno; e Não-Densa (ND) 

para as demais densidades (média e baixa). As peças classificadas 

como densas foram util izadas nas camadas inferior e superior das vigas 

e as não densas foram util izadas nas partes internas das vigas 

estruturais de MLC e Perfi l I. 

- presença de defeitos e a densidade das peças: na classe de 

madeira densa não foram permitidos defeitos como nó solto, nó tipo 

gravata, nó firme atravessando a peça em espessura, medula nos dois 

lados da peça, esmoado e rachaduras; já para a classe de madeira não 

densa não eram permitidos defeitos como nó gravata, nó atravessando a 

peça em espessura, rachaduras e esmoado (Figura 16). 

- Comprimento das peças: além da classificação visual, as peças 

a serem util izadas nas extremidades não poderiam ter comprimento 

inferior a 800 mm e as do miolo inferior a 300 mm. 
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FIGURA 16 - CLASSIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE ACORDO COM A 
DENSIDADE E A PRESENÇA DE DEFEITOS. (A) Madeira 
para as Extremidades das Vigas; (B) Madeira para as Partes 
Internas da Viga; (C) Madeira para Descarte. 

 

  

 
FONTE: O autor 

 

4.3.3 Formação das Lamelas e Bitolamento 

 

 Com a etapa de classificação concluída, procedeu-se a etapa de 

emenda das peças, onde o objetivo era a obtenção de lamelas com 3100 

mm de comprimento com o menor número possível de emendas. 

Obteve-se, então, cerca de 5 emendas por lamela, ou seja, a cada 520 

mm de comprimento aproximadamente, uma emenda  dentada vertical 

tipo finger joint com 26 mm de comprimento, conforme recomendação 

A B 

C 
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da norma alemã DIN-68-140 que admite comprimento de dentes de 40 

a 60 mm para peças submetidas a grandes cargas, 25 a 35 mm para 

cargas menores e 20 a 25 para peças não carregadas.  

O procedimento de confecção das emendas foi realizado por uma 

fresadeira TOCHETO MODELO T-10 dotada de oito jogos de cinco 

facas, com movimento giratório contínuo, o qual era responsável pela 

formação dos dentes nas peças de madeira aplainadas. Para o adesivo 

PUR, além do equipamento efetuar os cortes, realizava também a 

transferência do adesivo da bomba aplicadora até os dentes através de 

um pente aplicador colocado após o jogo de facas. Já os outros dois 

adesivos, a RFF e a MUF foram aplicadas com auxílio de um pincel, 

tendo a desvantagem de não se ter o controle correto da gramatura. 

 Sendo assim, o processo de formação dos dentes nas peças foi 

realizado pela separação de 10 peças de madeira serrada e aplainada de 

comprimento semelhante, levando-se em consideração a espessura das 

peças e a facil idade da realização da etapa, posteriormente, as peças 

foram passadas pelo equipamento, sendo viradas e passadas novamente 

em sua outra extremidade (Figura 17). 

O adesivo MUF foi preparado na proporção 100 partes de resina 

para 20 partes de catalisador, conforme recomendação da empresa 

fornecedora do material, e para a RFF, 100 partes de resina para 15 

partes de catalisador, os quais foram misturados em um vasilhame no 

momento do inicio da aplicação nas peças. 

 O processo de emenda das peças para a formação da lamela foi 

realizado em uma emendadeira automática TOCHETO MODELO T-20 

(Figura 18) que aplicava pressão necessária no ponto de encontro dos 

dentes de duas peças, a qual tinha o objetivo de fazer a penetração do 

adesivo na madeira e unir os dentes das extremidades de duas peças. 

Desta forma, ao final da união, a peça deslizava em uma esteira até a 
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finalização do comprimento da lamela, sendo destopada em 3100 mm e 

colocada em uma grade com separadores, permanecendo em repouso 

para ocorrer a etapa de pós-catalização durante 5 dias, conforme 

recomendação. 

 

Figura 17 - PROCESSO DE FRESAMENTO DAS PEÇAS DE 
MADEIRA SERRADA (A) Passagem das Peças pela 
Fresadeira; (B) Conjunto de Dentes.  

 

  
  FONTE: O autor 

 

Figura 18 - PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LAMELAS. 
 

 
Fonte: O autor 

A B 
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4.3.4 Fresamento das Flanges das Chapas de OSB 

 

 Para as vigas com perfi l I, foi necessário a realização do 

fresamento nas lamelas internas das flanges e nas peças de OSB que 

caracterizam a alma do produto. Juntamente com a operação de 

fresamento, as peças foram aplainadas nas quatro faces, regularizando 

as dimensões em 122 mm e 26 mm para largura e espessura, 

respectivamente. As lamelas internas foram fresadas verticalmente ao 

comprimento com 3 dentes com profundidade de 13 mm, perfazendo a 

metade da peça de madeira serrada da parte interna da flange.  

As chapas de OSB foram inicialmente cortadas em uma serra 

circular nas dimensões de util ização, sendo também fresadas 

paralelamente ao comprimento em espessura com 4 dentes e uma 

profundidade de 13 mm, para que a junção da flange com a alma 

ocorresse da maneira mais regular possível (Figura 19). 

 
FIGURA 19 - FRESAMENTO DAS FLANGES E MONTAGEM DAS 

VIGAS EM I. (A) Fresas para Face Interna da Flange; (B) 
Junção da Flange e Alma. 

 

  
FONTE: O autor 

 

 

A B 
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4.3.5 Determinação do Módulo de Elasticidade Dinâmico das Lamelas 

por Emissão de Ondas Acústicas  

 

 O método de classificação de madeiras pelo processo acústico 

baseia-se no princípio de propagação de ondas de tensão. Para a 

madeira, a onda de tensão é uma onda ultra-sônica de baixa freqüência, 

que se propaga ao longo do eixo natural do material. A propagação das 

ondas acústicas no material depende principalmente das propriedades 

da parede celular da madeira, especialmente da cada S2, que é o maior 

constituinte da madeira (DUNLOP, 1981). 

 Antes da realização do ensaio, as peças foram identificadas 

conforme a classificação e tipo de adesivo, depois pesadas em uma 

balança e tomadas às dimensões para a determinação do volume. Desta 

forma, obteve-se a densidade das lamelas, que é uma variável de 

util ização para cálculo do Módulo de Elasticidade pelo processo 

dinâmico util izado no estudo. 

A Figura 20 mostra o equipamento Stress Wave Timer, Modelo 

239A, da Metriguard, para a determinação do tempo de propagação da 

onda. O equipamento é composto por dois transdutores acelerômetros 

dispostos sobre o material a ser medido e um relógio registrador da 

velocidade da onda. O processo de medição deste equipamento 

consistiu na disposição da lamela entre os dois sensores com um vão 

livre de 3 metros; posteriormente o relógio registrador foi zerado, 

l iberando-se um pêndulo metálico que chocava com o sensor que 

emitia a onda na face transversal da lamela, fazendo com que a onda 

percorresse a lamela longitudinalmente até o receptor.  Após a 

estabil ização do valor de velocidade da onda, cerca de 3 a 5 repetições 

do processo, anotava-se a velocidade e prosseguia-se com o processo 

na próxima lamela. Foi determinado o MOE dinâmico em todas as 
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lamelas que faziam parte do estudo, ou seja, 338 peças, através das 

Equações de número 9 a 11. Os dados de interesse foram registrados 

em uma planilha e o cálculo para a determinação do MOE dinâmico das 

lamelas está apresentado nas Equações 9 a 11. 

 
Figura 20 - ENSAIO NÃO DESTRUTIVO DAS LAMELAS ATRAVÉS 

DO MSR. (A) Equipamento para a Determinação da Velocidade 
de Propagação da Onda Acústica; (B) Emissor a Onda Acústica. 

 

  
FONTE: O autor 

 

 

Equação 9:        V =  L  

                                        T 

 

                       Equação 11:                     MOEd  = V   X   ME12% 

                                                                                 A 

  

 Equação 10:      ME12%  = M 

                                               V 

 

 

 

A B 
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onde:  

 

Equação 9:     V = velocidade de propagação da onda (cm/s); 

                     L = vão, distância entre os sensores (cm); 

                     T = tempo propagação da onda na lamela entre os dois  

                           sensores (microsegundos X 106); 

 

Equação 10:   ME12% = densidade a 12% de umidade (g/cm3); 

                     M = peso da lamela (kg); 

                      V = volume da lamela (cm3); 

 

Equação 11:   MOEd = módulo de elasticidade dinâmico (kgf/cm2); 

                     A = aceleração da gravidade (9,80 m/s2). 

 

4.3.6 Composição das Vigas 

 

 Antes da aplicação do adesivo sob as lamelas, as vigas foram 

montadas sobre cavaletes para se distribuir as lamelas quanto ao 

distanciamento entre as emendas, e a disposição da classe de madeira 

densa nas partes na zona de tração e compressão da viga, camada 

interior e superior, respectivamente. 

 

4.3.7 Aplicação do Adesivo nas Lamelas 

 

4.3.7.1 Adesivos Melamina Uréia Formaldeído e Resorcina Fenol 

Formaldeído 

 

 O equipamento para a aplicação destes dois tipos de adesivo foi o 

sistema de rolos (Figura 21), o qual opera pelo contato com dois 
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cil indros metálicos contendo ao seu redor uma capa de borracha com 

pequenas ranhuras em formato de “V” para facil itar a distribuição do 

adesivo na peça. Juntamente com os rolos maiores, têm-se dois outros 

rolos chamados de rolos doutores que tem a função de dosar a 

quantidade de adesivo a ser aplicado sobre a lamela.  

 

FIGURA 21 - APLICAÇÃO DO ADESIVO MELAMINA URÉIA 
FORMALDEÍDO 

 
FONTE: O autor 

 

As quatro lamelas que compõem o miolo das vigas de madeira 

laminada colada receberam adesivo em ambos os lados, e as tábuas das 

extremidades da viga somente em um dos lados; desta forma obteve-se 

uma gramatura dupla de 400g/m2 para a MUF e 500 g/m2 para a RFF, 

respectivamente, conforme a recomendação das empresas de adesivo. 

 Na homogenização do adesivo de melamina uréia formaldeído 

foram utilizados 100 partes de resina para 20 partes de catalizador em 

uma temperatura ambiente de 25oC, podendo ficar em aberto, ou seja, 

com a cola aplicada e antes da prensagem no máximo 100 minutos e no 

mínimo de 10 minutos, proporcionando que sejam efetuadas as fases 
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iniciais da colagem como a fluidez, transferência, penetração na 

estrutura capilar, deixando para que a umidificação completa e a 

solidificação só ocorram durante a prensagem das vigas. Sendo assim, 

foram preparados 7600 g de adesivo, sendo 6300 g de resina e 1300 g 

de catalisador. 

Quanto ao adesivo Resorcina Fenol Formaldeído foram 

preparados 9500 g de material, sendo 8261 kg de resina e 1240 kg de 

catalisador, tendo em vista que devem ser aplicadas 100 partes de 

adesivo para 15 partes de catalisador. O tempo em aberto do RFF é 

praticamente o mesmo da MUF, podendo ser aplicado pelo aplicador de 

rolos; montadas as peças na viga, todas as estruturas podem ser 

prensadas de uma única vez, sem a preocupação de pré-cura. 

Nas vigas com perfi l  I, fez-se a aplicação do adesivo na fresa da 

peça interna da flange com auxílio de um pincel para se ter o 

direcionamento do adesivo no local desejado, ou seja, na junção da 

alma com a flange. 

 

4.3.7.2 Adesivo Poliuretano 

 

 O sistema de aplicação do adesivo poliuretano é diferenciado em 

função da sua rápida solidificação, cerca de 8 minutos para madeira 

com 12% de teor de umidade e temperatura ambiente de 20oC. Desta 

forma a empresa fornecedora do adesivo disponibilizou o equipamento 

específico para aplicação do adesivo, o qual é composto por bombas 

ligadas diretamente ao aplicador de cortina que é dotado de bicos por 

onde passam o adesivo para ser aplicado nas lamelas (Figura 22). A 

gramatura indicada pela empresa foi de 200 g/m2 para uma face sem a 

mistura de qualquer tipo de catalisador.  
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Figura 22 - APLICAÇÃO DO ADESIVO POLIURETANO 

 
FONTE: O autor 

 

 Para a aplicação de adesivo nas vigas I, uti l izou-se um bico 

aplicador l igado diretamente ao tambor e a bomba através de uma 

mangueira. Desta forma, fez-se a aplicação do adesivo diretamente na 

fresa da flange, sendo conectada posteriormente a alma da viga. 

 

4.3.8 Prensagem 

 

 A Figura 23 apresenta o processo de prensagem das vigas 

estruturais em uma prensa da marca BAIONI PRESS MODELO BP/TR. 

Na prensa, as vigas foram colocadas separadamente por 

tratamento, uti l izando temperatura ambiente e uma pressão de 140 Bar 

e 120 Bar, para a parte superior e lateral do equipamento, 

respectivamente. Desta forma, o processo foi concluído após 12 horas 

de exposição as variáveis. 
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FIGURA 23 - CARREGAMENTO E PRENSAGEM DAS VIGAS NA 
PRENSA. (A) Disposição das vigas na Prensa; (B) 
Alimentação das Prensa com as Vigas; (C) Prensagem das 
vigas MLC; (D) Prensagem das vigas I. 

 

  

  
FONTE: O autor 

 

4.4 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL 

 

4.4.1 Estimativa do MOE Dinâmico das Vigas Estruturais de Madeira 

Laminada Colada pelo Método Não Destrutivo 

 

 O MOE dinâmico das vigas estruturais de MLC foi calculado com 

base na distribuição das lamelas ao longo do composto, 

compreendendo 6 camadas de lamelas, sendo cada uma com sua 

A B 

C D 
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respectiva identificação e valor de módulo de elasticidade dinâmico 

individual. 

 Sendo assim, procedeu-se o cálculo do Módulo de Elasticidade 

das vigas (Equação 14), de acordo com as fórmulas apresentadas por 

BODIG & JAYNE (1982). 

                                                                        n                                          
 Equação 14:                          MOEe  =  2  X   Σ   MOE ti     X   Ii  
                                                                   I          i=1 
 

onde: 

MOEe = Módulo de Elasticidade Efetivo (kgf/cm2); 

MOEti  = Módulo de Elasticidade da i-ésima lâmina na direção 

longitudinal (kgf/cm2); 

I i  = Momento de Inércia da Seção da i-ésima Lâmina, em relação a 

linha neutra da viga (cm2); 

I = Momento de Inércia de toda a seção da viga (cm4); 

n = Metade do Número Total de Lâminas. 

 

 A equação geral (Equação 15) para cálculo do momento de 

inércia de cada lâmina em relação à linha neutra, é obtida por: 

 

 Equação 15:                         Ii   =  Io
i   +  Ai    X  (di )2 

 
 

onde: 
I i   = Momento de Inércia da i-ésima lâmina em relação a linha neutra 

da vigas (cm3);   

I o
i  = Momento de Inércia da i-ésima lâmina em relação a sua linha 

neutra, baricentral (cm4); 

A i  = Área da seção transversal da i-ésima lâmina; 
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di  = Distância entre o Plano Baricentral da Viga Laminada e a i-ésima 

lâmina. 

 
 Substituindo-se as Equações 14 e 15, tem-se a Equação 16: 
 
                                                   n                                          
    Equação 16:   MOEe  =  2  X   Σ   MOE ti     X    (Io

i   +  Ai    X  (di )2) 
                                        I         i=1 

 

As lâminas externas, de acordo com BODIG & JAYNE (1982), 

contribuem mais sobre o valor do módulo de elasticidade efetivo da 

viga que aquelas lâminas colocadas próximas à linha neutra. Neste 

caso, o posicionamento das lâminas de maior resistência, ou de maior 

módulo de elasticidade próximas a superfície tornam-se mais 

eficientes. 

 

4.4.2 Determinação do MOE e do MOR das Vigas pelo Método 

Destrutivo 

 

Na realização do ensaio destrutivo das vigas para a obtenção dos 

valores de MOE e MOR foi uti l izado como referência o método 

descrito pela seção 4 da ASTM D-198 (1996), o qual visa à 

determinação das propriedades de flexão para vigas estruturais feitas 

de madeira sólida ou laminada, ou ainda componentes estruturais. Este 

método é util izado primariamente para vigas de seção retangular, mas 

também é aplicado para vigas com seções irregulares como as vigas 

com perfi l  I. 

Para a realização deste ensaio foi util izada uma máquina 

universal de ensaios (EMIC DL – 30000), com capacidade máxima de 

carga de 30.000 kg (Figura 24). Para a fixação dos pontos de reação, 

contou-se com uma barra de ferro de 15 cm de largura, 40 cm de altura 
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e 500 cm de comprimento, sendo os apoios de reação presos na barra 

de ferro com garras do mesmo material.  

À distância entre os pontos de apoio foi de 2700 mm, sendo que à 

distância entre o ponto de reação até o ponto de aplicação de carga foi 

de 900 mm, conforme prescrito na norma; que determina para a 

avaliação de propriedade de flexão um comprimento da zona de 

cisalhamento na razão entre 5:1 a 12:1, o qual corresponde à razão 

entre a distância entre o ponto de aplicação da carga e o ponto de 

reação mais próximo, e a altura da viga; sendo assim, na razão 900 

para 122 obtém-se 7,4:1. Calculada as distâncias na zona de 

cisalhamento, determinou-se a distância entre os pontos de aplicação 

de carga, que vem a ser a zona de flexão que foi também de 900 mm. 

Para a determinação da deformação da viga ao longo do ensaio, 

uti l izou-se um deflectômetro com capacidade de variação de 

deformação de 2,5 cm a partir do ponto inicial do ensaio. O 

deflectômetro foi posicionado na linha neutra no meio da viga, sendo  

fixado em uma barra de alumínio conhecida como YOKE (Figura 24), a 

qual estava fixado na linha neutra em dois pontos distanciados em 700 

mm (L1), ou seja, 350 mm para cada lado do meio da viga. 

Determinadas as distâncias entre os pontos de reação e os pontos 

de aplicação de carga, partiu-se para os ensaios que consistiram nos 

registros dos dados no programa TESC da EMIC como altura e largura 

da viga, além da velocidade de aplicação da carga, a qual deveria ser 

suficiente para obter-se a carga de ruptura em 10 minutos de acordo 

com a norma, não menos que 6 minutos e nem mais que 20 minutos.  

Sendo assim, após algumas simulações determinou-se uma 

velocidade de 0,6 mm de deformação por minuto; sendo a carga no 

limite proporcional atingida em média de 7 minutos de ensaio e a carga 

máxima, no momento da ruptura, em aproximadamente 15 minutos.  
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FIGURA 24 - VIGAS DE MLC E PERFIL I ENSAIADAS EM UMA 
MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS, DETALHANDO OS 
APLICADORES DE CARGA E O DEFLECTÔMETRO. (A) 
Máquina de Ensaios; (B) Aplicação da Carga; (C) Detalhe do 
YOKE na Viga com Perfi l I; (D) Detalhe do YOKE 
posicionado na viga MLC. 

 

  

  
FONTE: O autor 

 

As Figuras 25 e 26 apresentam em uma seqüência de fotos o 

desenvolvimento dos ensaios destrutivos para obtenção do MOE e do 

MOR à flexão na Máquina Universal de Ensaios. 

 

 
 
 
 

A B 

C D 
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FIGURA 25 - VIGAS ESTRUTURAIS EM PROCESSO DE ENSAIO 
(A) e (B) Aplicação de Carga nas Vigas Estruturais; (C) e 
(D) Deformação das Vigas Estruturais.   

 

  

  
FONTE: O autor 

 

FIGURA 26 - VIGAS ESTRUTURAIS NO MOMENTO DA RUPTURA. 
(A) Madeira Laminada Colada; (B) Viga com Perfi l  I 

  
FONTE: O autor 

A B 

C D 

A B 



 100

O módulo de elasticidade da viga no ensaio destrutivo foi 

calculado levando-se em consideração a diferença de deformação entre 

40% e 10% da força máxima, adotando-se para cálculo deste parâmetro 

como referência a Norma Européia EN 789 (1995). Desta forma 

aplicou-se a Equação 12. 

 

Equação 12:            MOE =  (F40%   -   F10%)   X   L12   X   L2  

                                                  16   X   (def40%   -   def10%)  X  Io 

 

 

onde: 

MOE = Módulo de Elasticidade (kgf/cm2); 

F40%    = Carga correspondente a 40% da carga máxima (kgf); 

F10%   = Carga correspondente a 10% da carga máxima (kgf); 

L1      = Distância entre os pontos de apoio do YOKE (cm); 

L2      = Metade do comprimento da zona de cisalhamento (cm); 

def40%= Deformação correspondente a 40% da carga máxima (cm); 

def10%= Deformação correpondente a 10% da carga máxima (cm); 

 Io     = Momento de inércia baricentral (cm4),sendo base X altura3 / 12 

  

O módulo de ruptura (Equação 13) foi calculado com base na 

força máxima aplicada durante a realização do ensaio de flexão 

estática, incluindo no cálculo a zona de cisalhamento da viga e o 

módulo de rigidez, conforme a seguinte fórmula: 

 

Equação 13:                        MOR =  FMAX   X   L2  

                                                                 2   X   W 
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 onde: 

MOR = Módulo de Ruptura (kgf/cm 

L2      = Metade do comprimento da zona de cisalhamento (cm); 

W       = Módulo de Rigidez ( cm3), sendo base X altura2 / 6. 

 

4.5 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

 A análise econômica do presente estudo foi focada na matéria-

prima, sem considerar os custos do processo como mão-de-obra, 

instalações, depreciação de equipamentos, entre outros. Sendo assim, 

obteve-se a quantidade de material uti l izado na formação dos 

compostos como madeira serrada e chapas de OSB em volume de 

material, e o adesivo através de sistema simples pesagem da resina e 

do catalisador. Posteriormente, fez-se uma pesquisa de mercado para a 

obtenção dos valores praticados pelos insumos, extrapolando-se para 

as quantidades util izadas no experimento; desta forma efetuou-se as 

devidas comparações entre os modelos de viga e os tipos de adesivo. 

 

 


