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RESUMO 

 

Manufatura experimental e avaliação das propriedades de painéis CLT de alta 

densidade 

 

O presente estudo teve por objetivo fabricar e avaliar as propriedades de painéis 

Cross-Laminated Timber, visando contribuir para o aumento do conhecimento sobre painéis 

de madeira laminada cruzada, obtidos a partir de espécies de alta densidade, com montagem 

tradicional e híbrida (mistura de espécies). Foram fabricados painéis CLT tradicionais 

empregando as madeiras de pinus, eucalipto e jatobá, e painéis híbridos misturando as 

madeiras de pinus com as demais espécies citadas. Na primeira etapa do trabalho, o módulo 

de elasticidade (MOE) das lamelas foi avaliado a partir de dois diferentes métodos não 

destrutivos, e então agrupadas em classes de qualidade segundo a referida propriedade. Os 

painéis CLT foram fabricados utilizando adesivo poliuretano com gramatura de 160 e 180 

g/m² e 0,6 MPa de pressão para colagem entre as camadas e consolidação. Após a montagem, 

as propriedades de flexão, cisalhamento e a resistência da linha de cola dos painéis foram 

avaliadas de acordo com as normas técnicas internacionais. A análise estatística foi feita por 

meio de uma análise de variância seguida do teste de Tukey, conduzidos ao nível de 5% de 

probabilidade de erro. Os resultados referentes à primeira etapa do trabalho mostraram que a 

análise não destrutiva das lamelas se mostrou efetiva na predição do módulo de elasticidade, 

constituindo uma ferramenta importante para produção de produtos engenheirados que 

demandam madeira qualificada. O ensaio de cisalhamento da linha de cola apontou uma 

influência significativa da espécie sobre esta propriedade, sendo que os painéis de jatobá com 

montagem tradicional apresentaram o melhor desempenho em comparação aos demais. A 

delaminação cíclica não indicou interação entre os fatores avaliados e também não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos, sendo possível 

observar uma maior delaminação nos painéis híbridos de eucalipto com pinus com gramatura 

de 160 g/m², seguido pelos painéis tradicionais de eucalipto, jatobá, painel híbrido de jatobá 

com pinus e por último o painel tradicional de pinus. Para os painéis fabricados com 

gramatura de 180 g/m², o painel tradicional de eucalipto apresentou o maior percentual de 

delaminação. Ao avaliar a tensão máxima de cisalhamento por meio de ensaio de flexão 

reduzida foi observado que o painel com montagem tradicional de jatobá apresentou os 

maiores valores dessa propriedade, seguido pelo painel híbrido de jatobá com pinus, painel 

tradicional de eucalipto e híbrido de eucalipto com pinus, e por último o painel com 

montagem tradicional de pinus. Com este ensaio foi possível observar que os painéis híbridos 

e o painel tradicional de pinus apresentaram ruptura por rolling shear, enquanto os painéis 

tradicionais de jatobá e eucalipto não apresentaram este comportamento. Diante disto é 

possível concluir que os painéis CLT fabricados com madeiras de alta densidade representam 

uma alternativa para melhora das propriedades mecânicas. 

 

Palavras-chave: Madeira engenheirada, Colagem transversal, Propriedades mecânicas, MLCC 
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ABSTRACT 

 

Experimental manufacturing and evaluation of the properties of hardwood CLT panels 

 

The present study aimed to manufacture and evaluate the properties of CLT working 

to contribute to the increase of knowledge about cross-laminated wood panels obtained from 

high-density species, with traditional and hybrid assembly. CLT panels were experimentally 

manufactured using pine, eucalyptus, and jatoba wood, and hybrid panels mixing pine wood 

with the other species mentioned. In the first stage of the work, the modulus of elasticity 

(MoE) of the lamellae was evaluated from two different non-destructive methods, and then 

grouped into quality classes according to said property. The CLT panels were manufactured 

using polyurethane adhesive with weight of 160 and 180 g/m² and pressure of 0.6. After 

assembly, the bending, shear and resistance properties of the panels were evaluated according 

to the international technical standards.  The statistical analysis was performed by means of a 

variance analysis followed by Tukey’s test, conducted at the level of 5% probability of error. 

The results related to the first stage of the work showed that the nondestructive analysis of the 

lamellae proved to be effective in predicting the modulus of elasticity, constituting an 

important tool for the production of engineered products that require qualified wood. The 

shear test showed a significant influence of the species on this property, and the jatoba panels 

with traditional assembly presented the best performance compared to the others. Cyclic 

delamination did not indicate interaction between the evaluated factors and no statistically 

significant differences were observed between treatments, it was possible to see higher 

delamination on the eucalyptus hybrid CLT with a weight of 160 g/m², followed by traditional 

eucalyptus and jatoba CLT, hybrid jatoba and finally the traditional pine CLT. For the groups 

manufactured with a weight of 180 g/m², the traditional eucalyptus presented the highest 

percentage of delamination. When evaluating the maximum shear stress by short-span 

bending test, it was observed that the jatoba panel with traditional assembly presented the 

highest values of this property and the pinus assembly the lowest. With this test, it was 

possible to observe that the hybrid panels showed fracture by rolling shear, while the 

traditional panels of jatoba and eucalyptus did not present this behavior. Given this, it is 

possible to manufacture CLT of high-density wood represents an alternative to improve 

mechanical properties. 

 

Keywords: Engineered wood, Cross bonding, Mechanical properties, MLCC  
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1. INTRODUÇÃO 

O déficit habitacional no Brasil demonstra que há um grande potencial para o 

mercado da construção civil de edificações residenciais, porém, é necessária a otimização dos 

processos construtivos convencionais baseados em alvenaria, de forma a minimizar o tempo 

de obra, que hoje leva em média 6 meses, podendo chegar até 12 meses (PEREIRA et al., 

2017). Ainda conforme os autores, diferente dos países da América do Norte e Europa, a 

construção civil brasileira tem a grande maioria das obras residenciais feitas em alvenaria e 

concreto, sendo a madeira restrita a usos secundários. Entre os materiais utilizados pelo setor 

da construção, a madeira é o único material proveniente de fontes renováveis, com baixo 

consumo energético para produção e sequestra carbono da atmosfera durante o crescimento da 

árvore (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

O crescimento da conscientização ambiental tem estimulado a utilização de novas 

tecnologias e materiais alternativos na construção civil, tais como os painéis “engenheirados” 

de madeira. Neste sentido, o mercado brasileiro tem se mostrado mais receptivo ao emprego 

de madeira em construções residenciais, embora ainda incipiente, primeiramente com a 

introdução do woodframe e, posteriormente, do CLT (Cross-Laminated Timber ou madeira 

laminada cruzada), cujo produto conta com indústrias em fase de desenvolvimento no país 

(PEREIRA et al., 2017). O CLT é um produto engenheirado, composto de madeira sólida, 

tendo como aspecto positivo a homogeneidade e a previsibilidade das suas propriedades 

físicas e mecânicas, o qual tem ganhado popularidade em construções residenciais e não 

residenciais, empregado em pisos, telhados e paredes na América do Norte e Europa (GONG; 

WU; REN, 2016; WANG; GONG; CHUI, 2015; ZHOU et al., 2014). 

Cross-laminated timber é o produto de construção de maior destaque nos dias atuais, 

ganhando reputação mundial na indústria; a possibilidade de ser produzido em grandes 

dimensões, com elevada estabilidade dimensional, excelentes propriedades mecânicas e a 

facilidade de usinagem, permitindo alto grau de pré-fabricação, torna a construção em CLT 

comercialmente competitiva, rapidamente elevada e sustentável (AICHER; HIRSCH; 

CHRISTIAN, 2016). Por ser constituído de várias camadas, dispostas ortogonalmente em 

relação a direção das fibras das lamelas e unidas por meio de um adesivo, o CLT agrega 

aspectos positivos da madeira maciça e do painel compensado (AICHER; HIRSCH; 

CHRISTIAN, 2016; BRANDNER, 2013; KARACABEYLI; DOUGLAS, 2013). 
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Atualmente, o CLT é fabricado quase que exclusivamente empregando madeiras de 

baixa densidade. Apesar dos inquestionáveis pontos positivos do uso deste grupo de espécies, 

o produto resultante demonstra uma deficiência característica da matéria-prima empregada, o 

que resulta em redução da sua capacidade de carregamento, devido à ocorrência, 

principalmente, de cisalhamento por rolamento (rolling shear) (AICHER; HIRSCH; 

CHRISTIAN, 2016). 

Por ser um produto inovador, as propriedades físicas e mecânicas do CLT têm sido 

muito estudadas, principalmente as propriedades de resistência em flexão, resistência ao 

cisalhamento, e o desempenho de conectores (FLORES et al., 2016; SCHNEIDER et al., 

2015; SHEN et al., 2013). O uso de espécies de maior densidade tem ganho atenção dos 

pesquisadores que procuram sanar questões relacionadas a qualidade da matéria prima 

utilizada na produção do CLT e como elas afetam seu desempenho mecânico na resistência, 

cisalhamento e rolling shear (DERIKVAND et al., 2019; EHRHART; BRANDNER, 2018; 

ESPINOZA; BUEHLMANN, 2018). Tendo em vista o potencial produtivo brasileiro de 

madeiras de alta densidade e o uso crescente de painéis de madeira na construção civil, a 

utilização de espécies de alta densidade pode se mostrar como uma solução para a limitação 

da capacidade de carga, resistência ao cisalhamento e rolling shear em painéis CLT. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Fabricar e avaliar as propriedades mecânicas de painéis CLT – Cross Laminated 

Timber, visando contribuir para o aumento do conhecimento sobre estes painéis de madeira, 

obtidos a partir de espécies de alta densidade, empregando dois tipos de montagem. 

 

2.2. Objetivos específicos 

i. Fabricar CLT com madeira de alta densidade (eucalipto e jatobá), empregando a 

montagem tradicional (uma única espécie) e a montagem híbrida (mistura de espécies 

densas e pinus) dos painéis; 

ii. Avaliar as propriedades de flexão, cisalhamento e resistência da linha de cola de 

painéis CLT; 

iii. Comparar os valores das propriedades avaliadas com os da literatura disponível e 

inferir sobre a qualidade dos painéis CLT Fabricados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Madeira na construção civil  

3.1.1. Cenário brasileiro 

No Brasil, a madeira não é considerada o principal material de construção, embora a 

construção civil exercer importante papel no setor madeireiro, sendo o maior consumidor de 

produtos acabados (esquadrias, pisos e estruturas de telhados). No entanto, produtos 

estruturais representam um pequeno volume do total de vendas para a indústria da construção 

(DI MAURO, 2013). 

Na construção civil brasileira, a madeira é empregada principalmente em elementos 

temporários como andaimes, escoramentos e fôrmas; de forma geral, a América Latina possui 

um preconceito em relação ao uso intensivo da madeira na construção civil, e que foi herdado 

de seus colonizadores da península ibérica (ZENID, 2011). No Brasil, as construções feitas 

em madeira são observadas com certa suspeita no que diz respeito às questões ambientais, 

preço e características de durabilidade (PEDRESCHI; GOMES; MENDES, 2005). 

A madeira possui diversas propriedades que a tornam atraente frente a outros 

materiais, como seu baixo consumo de energia para processamento, alta resistência específica, 

boas características de isolamento térmico e elétrico e boa trabalhabilidade (ZENID, 2011). 

De acordo com Calil Jr. e Dias (1997), a ideia equivocada de que a madeira possui curta vida 

útil, faz com que ela seja negligenciada como material de construção e mesmo que susceptível 

ao ataque de organismos xilófagos, utilizando as devidas técnicas de proteção contra 

deterioração, a madeira pode ser empregada por 50 anos ou mais. 

O déficit habitacional no Brasil demonstra que há um grande potencial para o 

mercado da construção civil de edificações residenciais, porém é necessária a otimização dos 

processos construtivos para minimizar o tempo de obra, que hoje leva em média 6 meses, 

podendo chegar até 12 meses, em alvenaria convencional (PEREIRA; CALIL JUNIOR, 

2017). Conforme destacam os autores, diferente dos países da América do Norte e Europa, a 

construção civil brasileira tem a grande maioria das obras residenciais feitas em alvenaria e 

concreto, sendo a madeira restrita a usos secundários. Entre os materiais utilizados pelo setor 

da construção, madeira é o único material proveniente de fontes renováveis, com baixo 
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consumo energético para produção e sequestra carbono da atmosfera durante o crescimento da 

árvore (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

 

3.1.2. Desafios e perspectivas 

Apesar de haver infinitas possibilidades de design para construções em madeira, a 

construção é um processo baseado em práticas de engenharia e aspectos culturais (RAMAGE 

et al., 2017). Ainda segundo os autores, a madeira é melhor empregada em situações em que 

carrega  muito peso próprio dada sua alta relação resistência/peso, porém, os códigos de 

construção limitam as dimensões possíveis das estruturas em madeira. 

Mesmo com todos os aspectos positivos que a madeira apresenta como material de 

construção, levanta-se os questionamentos: porque e quando deve ser utilizada a madeira? De 

acordo com Ramage et al. (2017), o uso estrutural da madeira é importante para economias 

que dependem dela como a silvicultura, além de agregar economicamente nas construções, já 

que há um movimento global no emprego de madeira engenheirada com elevado grau de pré-

fabricação reduzindo os custos e tempo das obras. 

O crescimento da conscientização ambiental tem estimulado a utilização de novas 

tecnologias na construção civil, tais como os painéis engenheirados de madeira. Nesse 

sentido, o mercado brasileiro tem se mostrado mais receptivo ao emprego de madeira em 

construções residenciais; incialmente com a introdução do woodframe e posteriormente com 

algumas indústrias em fase experimental da produção do CLT (PEREIRA; CALIL JUNIOR, 

2017). 

 

3.1.3. Madeira engenheirada 

Produtos de madeira serrada são comercializados em classes de resistência, ao qual 

são limitadas por tamanho de nós e grau de desvio da grã; com produtos engenheirados, os 

defeitos da madeira são redistribuídos de tal forma que os coeficientes de variação assumem 

valores inferiores a 0,2, permitindo um melhor aproveitamento do material (MILNER, 2009). 
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Os principais produtos engenheirados de madeira com finalidade estrutural são 

apresentados na Figura 1. Estes compósitos são constituídos principalmente de madeira 

lamelada, adesivos e outros materiais, apresentando maior estabilidade dimensional, 

propriedades mecânicas mais homogêneas e maior durabilidade (RAMAGE et al., 2017).  

 

 

Figura 1. Produtos estruturais de madeira engenheirada (Adaptado de RAMAGE et al., 2017) 

 

Milner (2009) citou as principais características dos produtos engenheirados de 

madeira: alta relação resistência/peso; capacidade de utilizar material residual das operações 

de desdobro na fabricação de outros produtos; capacidade de ser reforçado por outros 

materiais (aço, fibras exóticas, como o carbono e vidro); aptidão em empregar madeiras de 

baixa qualidade, posicionando-a em regiões de baixa solicitação mecânica; baixa energia de 

produção quando comparada a materiais como concreto, aço e alvenaria; competência para 

atuar como sumidouros de carbono além de poder ser utilizado como combustível ao final de 

seu ciclo de vida. 
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3.2. Cross-laminated timber (CLT) 

Ao longo da última década, a madeira vem recuperando parte do mercado da 

construção civil antes destinado a construção com materiais de base mineral (concreto e 

cimento), em particular no campo de edificações residenciais, escritórios e escolas 

(BRANDNER et al., 2016). Essa reentrada no mercado é resultado do notável avanço 

tecnológico na área de engenharia de madeira combinado com a problemática ambiental que 

renovam o senso de utilização de madeira, principalmente em cidades onde a utilização em 

construções era temida devido sua combustibilidade (BRANDNER et al., 2016; BUCK et al., 

2016). 

O lançamento do Cross-laminated timber, compósito semirrígido de madeira 

engenheirada, semelhante a uma placa, desenvolvido a partir do esforço coletivo entre 

indústria e academia é o grande responsável por essa reconquista de mercado (BRANDNER 

et al., 2016; FINK; KOHLER; BRANDNER, 2018; FPINNOVATIONS, 2011). Nos últimos 

anos o CLT tem recebido notoriedade, parte derivada do movimento de construções verde e 

parte em função da percepção de que o CLT é um sistema de construção ‘non-light’, assim 

como o concreto e alvenaria, que são extensamente utilizados nas construções residenciais em 

vários países (FPINNOVATIONS, 2011). 

Devido sua estrutura laminar, os painéis CLT apresentam vantagens como: 

homogeneidade das propriedades mecânicas, alta resistência e rigidez, elevada estabilidade 

dimensional, excelente resistência ao fogo, alto nível de pré-fabricação, redução no tempo de 

construção e mão-de-obra empregada, alta relação resistência/peso quando comparado as 

estruturas em concreto armado, boa performance térmica e acústica, baixa energia de 

produção e menor geração de resíduos, tornando-o um material adequado e competitivo na 

construção de edifícios residenciais de médio e alto porte (CHOI et al., 2018; ECKER; 

MIOTTO; TURMINA, 2017; HE; SUN; LI, 2018; HO et al., 2017). 

Desde sua introdução no mercado, no início dos anos 1990, a produção de CLT vem 

crescendo a uma elevada taxa, sendo a estimativa mais recente de produção global superior a 

600.000 m³ ao ano; sendo esperado que a produção quintuplique na próxima década 

(ESPINOZA, 2016). O autor menciona que os principais polos industriais estão concentrados 

na Europa Central, que detém aproximadamente 80% da capacidade de produção instalada. A 
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Figura 2 ilustra a evolução da produção do CLT com base em boletins setoriais, apresentações 

em conferências, contatos de empresas e especialistas do setor, segundo Espinoza (2016). 

 

Figura 2. Evolução da produção global de CLT ao longo do tempo, sendo a produção do ano de 2015 

uma estimativa. 

 

3.2.1. Princípio construtivo 

A produção do CLT, em grande parte, é comparável ao processo de produção do 

GLULAM (Glued Laminated Timber), podendo ser dividido em seis etapas principais: (1) 

classificação da resistência e rigidez das tábuas secas; (2) eliminação de áreas com defeitos 

(ex.: nós) e união das seções restantes por meio de finger joints em lamelas de grandes 

dimensões; (3) divisão e corte das lamelas para uso posterior nas camadas longitudinais ou 

transversais do CLT; (4 – opcional) adesão lateral das lamelas (edge joint) formando uma 

única camada colada; (5) montagem e colagem das lamelas ou camadas únicas e (6) corte e 

união dos elementos estruturais (BRANDNER, 2013). A Figura 3 apresenta, 

esquematicamente, as etapas do processo produtivo do CLT. 



22 
 

   
 

 

Figura 3. Visão geral do processo de produção de painéis CLT (Adaptado de BRANDNER, 2013) 

 

O CLT é composto por um número ímpar de camadas de tábuas com espessura de 12 

– 45 mm dispostas de forma ortogonal e unidas por meio de um adesivo semirrígido, sendo 

que, apenas peças com seção prismática podem ser utilizadas na fabricação (BRANDNER, 

2013; BRANDNER et al., 2016; KARACABEYLI; DOUGLAS, 2013). Para a colagem do 

CLT é exigido que a matéria prima esteja condicionada à um teor de umidade entre 8 e 12±2 

% e seja classificada de forma visual ou mecanicamente, segundo as especificações da norma 

adotada, sendo necessário que a peça de madeira esteja de acordo com a aplicação de carga; 

por exemplo, se um painel receberá esforços em flexão, a madeira utilizada para a fabricação 

do mesmo deve ser classificada mecanicamente em flexão (BRANDNER et al., 2016).  

Em montagens com configuração especial, duas camadas consecutivas podem ser 

dispostas na mesma direção, formando uma camada dupla (BRANDNER et al., 2016; 

FPINNOVATIONS, 2011). A Figura 4 exemplifica as possibilidades de seções transversais 

que podem ser adotadas em painéis CLT. 
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Figura 4. Esquema de CLT com cinco camadas: disposição simétrica e homogênea das camadas – 

esquerda; múltiplas camadas duplas – centro; camadas com sistema de "alívio" – direita 

Fonte: Brandner (2013) 

 

De acordo com a necessidade e posteriores funções adicionais do CLT (por exemplo, 

maior resistência ao cisalhamento, requisitos acústicos ou táteis, estanqueidade do ar), é 

possível substituir camadas únicas por produtos laminares de madeira engenheirada, como o 

LVL (Laminated veneer lumber), OSB (Oriented strand board), compensado ou painéis de 

madeira maciça de camada única ou multicamadas; sendo necessária adequação do substituto, 

principalmente se essa camada for levada em consideração na transferência de carga 

(BRANDNER, 2013). Nesse sentido, vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos tendo o 

compensado, LVL e LSL (Laminated strand lumber) como os principais materiais de 

substituição, visando melhorar as propriedades de flexão e cisalhamento, solucionar 

problemas relacionados a ausência de colagem lateral e consequente espaço entre lamelas 

adjacentes (CHOI et al., 2018; DAVIDS et al., 2017; NIEDERWESTBERG; ZHOU; CHUI, 

2018; WANG et al., 2017; WANG; GONG; CHUI, 2015). 

 

3.2.2. Assemblagem  

Três importantes tecnologias para a colagem de CLT são utilizadas pelos fabricantes: 

prensas hidráulicas, procedimentos de prensagem à vácuo e prensagem de alta frequência, 

com diferença considerável quanto a pressão utilizada no processo (KNORZ; TORNO; VAN 

DE KUILEN, 2017). Equipamentos hidráulicos proporcionam pressão de adesão entre 0,1 e 

1,0 N/mm², podendo alcançar valores superiores, enquanto processos à vácuo alcançam 

valores entre 0,05 a 0,10 N/mm², e processos com parafusos ou pregos apresentam pressão de 

adesão no intervalo entre 0,01 a 0,20 N/mm² (BRANDNER et al., 2016; KAIRI, 2002). 
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A aplicação de pressões elevadas proporciona linha de cola não confiável já que 

muito adesivo é extravasado pelas laterais, além de ocorrer o esmagamento das células da 

madeira nas superfícies impossibilitando a adequada penetração do adesivo. Por outro lado, a 

aplicação de baixas pressões não fornece contato suficientemente próximo entre as superfícies 

e o adesivo, resultando em diminuição da resistência ao cisalhamento e uma linha de cola 

insuficiente (KAIRI, 2002). 

Brandner et al. (2016) definiram que a pressão de colagem é função do (1) sistema de 

adesão, (2) das espécies madeireiras, (3) da geometria dos aderentes em relação à rugosidade 

e planicidade das superfícies e das tolerâncias de espessura permitidas, (4) do sistema de 

aplicação do adesivo e (5) da quantidade de adesivo aplicado, sendo que, a quantidade a ser 

aplicada depende da rugosidade do aderente e, consequentemente, da espécie madeireira. 

De acordo com Kairi (2002), há três fatores principais que afetam a resistência e 

qualidade da linha de cola:  

a) A pressão necessária para colagem depende da qualidade do adesivo e do material a 

ser colado; adesivos como MUF (melamina-ureia formaldeído) e PF (fenol 

formaldeído) demandam altas pressões quando comparados ao PUR (poliuretano).  

b) O teor de umidade da madeira influencia tanto a qualidade da ligação formada quanto 

sua performance, sendo recomendado, para a maioria dos adesivos, utilizar madeiras 

com teor de umidade entre 8 – 12%. 

c) A capacidade do equipamento de prensagem em aproximar as faces do aderente, 

possibilitando a formação de uma boa linha de cola, está fortemente ligada a qualidade 

das superfícies a serem unidas, portanto, é necessário lixar e limpar as superfícies a 

serem coladas. 

A utilização de diferentes tecnologias de prensagem está diretamente relacionada 

com a produtividade da indústria e o valor final do painel, já que a cura da resina será mais ou 

menos rápida. As recomendações do fabricante do adesivo devem ser seguidas, no entanto, 

deve-se ressaltar que alguns parâmetros, como pressão de colagem, gramatura a ser aplicada, 

teor de umidade dos aderentes entre outros, foram baseados na experiência com o GLULAM 

(BRANDNER et al., 2016), sendo necessário realizar estudos avaliando essas variáveis para 

diferentes espécies na fabricação do CLT.  
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3.2.3. Matéria-prima 

Existem diferenças significativas no processo de fabricação dos painéis CLT, dado 

que diferentes países possuem diferentes espécies arbóreas e diferentes tipos de adesivos 

(GONG; WU; REN, 2016). Um grande percentual dos painéis CLT produzidos na Europa 

possuem características semelhantes, como as espécies utilizadas e o processo de montagem 

(FINK; KOHLER; BRANDNER, 2018). 

Atualmente, a produção de CLT é baseada majoritariamente em espécies de baixa 

densidade; na Europa as principais espécies são Picea abies e Abies alba, porém também são 

utilizadas espécies como Pinus sylvestris, Larix decidua, Pseudotsuga menziesii e Pinus 

cembra, sendo estas utilizadas principalmente para a fabricação de painéis com elevado 

padrão estético, portanto, utilizadas nas camadas externas e em combinação com outras 

espécies (BRANDNER, 2013; BRANDNER et al., 2016).  

Levando em consideração a experiência europeia com o CLT, as características das 

espécies florestais norte americanas, bem como as preferências do setor e a expectativa de uso 

final, a Associação de Madeira Engenheirada – APA (The Engineered Wood Association in 

the United States) definiu que qualquer espécie com a massa específica de no mínimo 350 

kg/m³ pode ser utilizada na fabricação do CLT (KARACABEYLI; DOUGLAS, 2013). 

Com o crescimento do uso de painéis CLT por projetistas e engenheiros e a 

conquista de espaço na construção civil como material estrutural, a necessidade de estudos de 

espécies alternativas para uso na produção de painéis CLT, tais como as de rápido 

crescimento e elevada densidade vem crescendo (MOHAMADZADEH; HINDMAN, 2015). 

Ainda conforme os autores, atualmente há uma necessidade de avaliar mecanicamente painéis 

CLT fabricados com espécies de alta densidade, de forma a ter uma completa compreensão da 

performance estrutural desses painéis e, portanto, poder utilizá-los. 

Segundo Espinoza e Buehlmann (2018), apesar de haver um interesse crescente por 

parte das indústrias na fabricação de painéis CLT com diferentes espécies, principalmente 

aquelas de elevada densidade, o número de pesquisas sobre esse tópico é escasso (Tabela 1). 
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Tabela 1. Trabalhos publicados com a temática CLT de alta densidade (Espinoza; Buehlmann, 2018) 

ESPÉCIE¹ TÓPICO AUTORES 

Birch Propriedades mecânicas 
Jeitler; Augustin; 

Schickhofer (2016) 

Eucalyptus Propriedades mecânicas Liao et al. (2017) 

Beech Cisalhamento por rolamento 
Aicher; Hirsch; 

Christian (2016) 

Beech Propriedades mecânicas Franke (2016) 

Yellow Poplar Qualidade da adesão Hovanec (2015) 

Yellow Poplar Propriedades mecânicas 
Mohamadzadeh; 

Hindman (2015) 

Yellow Poplar 
Métodos para previsão do desempenho mecânico 

de CLT de alta densidade 
Beagley et al. (2014) 

Hybrid Poplar Propriedades mecânicas 
Kramer; Barbosa; Sinha 

(2014) 

Yellow Poplar 
Análise de rendimento da produção de CLT com 

yellow poplar 

Thomas; Buehlmann 

(2017) 

Hybrid Poplar e 

Chestnut 
Performance do CLT de poplar e chestnut Callegari et al. (2010) 

Poplar Propriedades mecânicas 
Marko; Bejo; Takats 

(2016) 

Maple, Aspen, 

Birch 

Performance do CLT fabricado com LVL, LSL e 

madeira de alta densidade 

Grandmont; Wang 

(2016) 
¹A fim de garantir a integridade e veracidade das informações apresentadas, optou-se por manter a nomenclatura 

das espécies no idioma original da fonte citada. 

 

De acordo com Brandner et al. (2016) é viável e até mesmo vantajoso utilizar 

espécies de alta densidade na fabricação de CLT, se realizado de forma adequada. Ainda 

segundo os autores, um dos principais pré-requisitos para o estabelecimento de uma dinâmica 

mundial contínua de uso de espécies locais ou de matérias-primas de outras qualidades é a 

definição de uma normatização do produto, que define e harmoniza modelos de distribuição 

de forças, permitindo prever com precisão as características das propriedades do CLT a partir 

das propriedades características da matéria prima. 

Avaliando a produção de CLT com espécies de alta densidade no cenário norte-

americano, Espinoza e Buehlmann (2018) observaram que há viabilidade técnica para o 

desenvolvimento de CLT de alta densidade, o que pode resultar em um produto com 

desempenho estrutural igual ou superior ao fabricado com espécies de baixa densidade.  

Analisando o rendimento de toras de álamo amarelo (yellow poplar) de baixa 

qualidade para a produção de CLT, Thomas e Buehlmann (2017) concluíram que por possuir 
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um baixo valor de mercado, esse material pode ser uma alternativa econômica à matéria-

prima necessária para a fabricação de painéis CLT, pois é possível obter tábuas mais largas e 

longas, minimizando a necessidade de união por finger-joint e desta forma reduzindo custos 

de produção. 

Franke (2016) analisou as propriedades mecânicas de painéis CLT fabricados com 

madeira de faia (beech) com densidade aproximada de 690 kg/m³, e observou valores de 

resistência ao cisalhamento e de compressão perpendicular superiores aos de painéis 

constituídos de tábuas do gênero Picea. Ainda segundo o autor, dada as dificuldades técnicas 

(elevado preço, dificuldades de corte, qualidade das pranchas) da aplicação de espécies de alta 

densidade no processo construtivo do CLT, uma forma de aproveitar a elevada resistência 

desse material é em reforços.  

Em estudo avaliando a viabilidade de produção de painéis CLT utilizando madeira 

de um híbrido de eucalipto (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) de pequeno diâmetro 

e ciclo de corte curto, Liao et al. (2017) observaram que os valores de resistência e rigidez 

desses painéis foram equivalentes ao dos painéis produzidos comercialmente com madeira de 

coníferas. 

A utilização de espécies de alta densidade na forma de painéis híbridos também é 

uma alternativa ao emprego dessas madeiras na fabricação de painéis CLT, onde as espécies 

de maior densidade são posicionadas nas camadas externas, já que 95% das propriedades de 

rigidez dos painéis CLT são determinadas pelas lamelas das camadas externas (FRANKE, 

2016). 

As principais vantagens em produzir painéis CLT com madeiras de alta densidade 

são a melhora das propriedades de resistência: flexão, compressão, cisalhamento, módulo de 

cisalhamento por rolamento, além de possibilitar construções em madeira com vãos maiores, 

menores seções transversais, suportando maiores tensões (ESPINOZA; BUEHLMANN, 

2018; FRANKE, 2016). Apesar das significativas vantagens da utilização de espécies de alta 

densidade, problemas como a compra, classificação e colagem devem ser sanados antes que o 

CLT de alta densidade esteja disponível no mercado (ESPINOZA; BUEHLMANN, 2018). 

 

 



28 
 

   
 

3.2.4. Especificações 

Conforme a FPInnovations (2011), para a fabricação de painéis CLT é possível 

utilizar lamelas de espessuras entre 10 a 50 mm e largura 60 a 240 mm, podendo fazer uso de 

lamelas com diferentes larguras em uma mesma camada. A ANSI/APA PRG 320 (APA, 

2018) determina que para a montagem de painéis CLT as lamelas devem ter dimensões entre 

16 a 51 mm, tendo que utilizar lamelas com largura mínima de 1,75 vezes a espessura da 

lamela na direção principal.  

Adotando as especificações e recomendações da citada para a produção de painéis 

CLT, a seguir são apresentados os valores característicos (Tabela 2) e mínimos aceitáveis 

(Tabela 3) das propriedades mecânicas de painéis CLT fabricados com espécies norte-

americanas.  

 

Tabela 2. Valores característicos mínimos aceitáveis, em MPa, para painéis CLT. 

Classe 

Lamelas na direção de maior resistência  

(//)   

Lamelas na direção de menor resistência  

(┴) 

fb E ft fc fv fs 

 

fb E ft fc fv fs 

E1 28,2 11721 19,9 23,6 2,9 1,0 

 

7,2 8274 3,6 8,5 2,9 1,0 

E2 23,9 10342 14,8 22,3 3,9 1,3 

 

7,6 9653 4,7 10,1 3,9 1,3 

E3 17,4 8274 8,7 18,3 2,4 0,8 

 

5,1 6205 2,2 6,2 2,4 0,8 

E4 28,2 11721 19,9 23,6 3,8 1,2 

 

8,3 9653 4,7 10,8 3,8 1,2 

V1 13,0 11032 8,3 17,7 3,9 1,3 

 

7,6 9653 4,7 10,1 3,9 1,3 

V2 12,7 9653 6,5 15,1 2,9 1,0 

 

7,2 8274 3,6 8,5 2,9 1,0 

V3 14,1 11032 8,0 19,0 3,8 1,2   8,3 9653 4,7 10,8 3,8 1,2 
Sendo, fb: resistência à flexão; E: módulo de elasticidade; ft: resistência à tração; fc: resistência à compressão axial; 

fv: resistência ao cisalhamento; fs: resistência ao rolling shear.  
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Tabela 3. Valores mínimos admissíveis, em MPa, para testes de painéis CLT. 

Classe 

Lamelas na direção de maior resistência  

(//)   

Lamelas na direção de menor resistência  

(┴) 

Fb Ea Ft Fc Fv Fs 

 

Fb Ea Ft Fc Fv Fs 

E1 13,4 11721 9,5 12,4 0,9 0,3 

 

3,4 8274 1,7 4,5 0,9 0,3 

E2 11,4 10342 7,1 11,7 1,2 0,4 

 

3,6 9653 2,2 5,3 1,2 0,4 

E3 8,3 8274 4,1 9,6 0,8 0,3 

 

2,4 6205 1,1 3,3 0,8 0,4 

E4 13,4 11721 9,5 12,4 1,2 0,4 

 

4,0 9653 2,2 5,7 1,2 0,4 

V1 6,2 11032 4,0 9,3 1,2 0,4 

 

3,6 9653 2,2 5,3 1,2 0,4 

V2 6,1 9653 3,1 8,0 0,9 0,3 

 

3,4 8274 1,7 4,5 0,9 0,3 

V3 6,7 11032 3,8 10,0 1,2 0,4   4,0 9653 2,2 5,7 1,2 0,4 
Sendo, Fb: resistência à flexão (Fb = fb ÷ 2,1); Ea: módulo de elasticidade; Ft: resistência à tração (Ft = ft ÷ 2,1); Fc: 

resistência à compressão axial (Fc = fc ÷ 1,9); Fv: resistência ao cisalhamento (Fb = fb ÷ 3,15); Fs: resistência ao 

rolling shear.  

 

Note que as designações “E” seguida de números correspondem aos painéis 

fabricados com lamelas classificadas mecanicamente, segundo a solicitação à que ele será 

submetido; as classes apresentadas com a letra “V” seguida de números, indicam painéis 

confeccionados com lamelas classificadas visualmente.  

3.3. Considerações 

Embora a produção de CLT no Brasil seja ainda incipiente, é importante que estudos 

com a utilização de espécies locais sejam conduzidos de forma a garantir uma produção 

contínua e em larga escala no futuro. A diversidade de espécies, em especial as tropicais, que 

o Brasil possui permite que novos horizontes sejam alcançados na fabricação de produtos 

engenheirados de madeira. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Matéria-prima  

4.1.1. Determinação da densidade  

Para a fabricação dos painéis CLT foram utilizadas lamelas de madeira de pinus 

(Pinus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.) e jatobá (Hymenaea sp.), as quais foram doadas 

pelas empresas Pinus Mirim, Madeireira Baggio e Indusparquet, respectivamente. O lote de 

madeira de pinus é composto por 262 lamelas; eucalipto por 240 lamelas e jatobá por 297 

lamelas, com larguras entre 8 e 10 cm, comprimento de 180 cm e espessura variando entre 18 

e 20 mm.  

Todas as peças que compõem cada um dos lotes tiveram sua massa e dimensões 

aferidas para determinação da densidade, utilizando-se uma balança com precisão de 10
-2

 para 

determinação da massa das lamelas e realizando-se uma medição do comprimento, três das 

larguras e três medições de espessura em cada peça; para o cálculo do volume foi utilizada a 

média desses valores. A determinação da densidade foi dada pela equação 1 (Eq. 1). 

𝜌 =
𝑚

𝑣𝑜𝑙
      Eq. 1 

Onde, 

𝜌: densidade das lamelas (kg/m³), 

m: massa da lamela (kg), 

vol: volume da lamela (m³). 

 

4.1.2. Classificação visual 

Com o objetivo de identificar o percentual de peças com defeitos dentro de cada um 

dos lotes, procedeu-se uma classificação visual, que consistiu em observar a presença de nós, 

desvio de grã, empenamentos e bolsas de resinas nas lamelas (Figura 5).  
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Figura 5. Defeitos observados nas lamelas durante a avaliação visual. A – Eucalipto com presença de 

nó e desvio de grã; B – Eucalipto com presença de nó; C – Jatobá com presença de nó; D – Madeira de 

pinus com presença nós.  

Fonte: a autora, 2022. 

 

Ainda foi realizada nas peças de pinus a classificação visual embasada pelo estudo 

feito por Carreira (2003) e classificação adotada por Ecker (2017). Para tal adotou-se o 

método descrito pela norma ASTM D 245 (ASTM, 1993), onde é limitado a quantidade de 

defeitos e as peças são agrupadas por classe. De forma a otimizar o processo de classificação, 

foi elaborado um gabarito com as classes: Industrial 55 (I55), Industrial 45 (I45) e Industrial 

26 (I26), respeitando os limites de cada uma das classes.  

 

4.2. Classificação não destrutiva 

Seguindo as recomendações da norma ANSI/APA PRG 320 (APA, 2018), para a 

produção de painéis CLT é necessário que a madeira seja pré-qualificada de forma visual ou 

mecanicamente. Para o presente trabalho optou-se por realizar a classificação das peças por 

meio de ensaios não destrutivos, sendo eles: deslocamento vertical em máquina universal de 

ensaios e BING (Beam Indetification by Nondestructive Grading).  
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Após a classificação, as lamelas foram agrupadas em classes de resistência de acordo 

com seus valores de módulo de elasticidade, de tal forma que as peças que compuseram cada 

camada do painel CLT pertenciam à mesma classe. Foi avaliada a correlação de Pearson entre 

os métodos utilizados para classificar as lamelas a serem utilizadas para fabricação dos 

painéis CLT. 

 

4.2.1. Deslocamento vertical 

A determinação do módulo de elasticidade em ensaio não destrutivo foi realizada 

segundo a metodologia descrita por Bortoletto Júnior (2000), onde o ensaio é realizado em 

máquina universal de ensaios e a flecha da madeira é medida a partir do encoder da máquina.  

Para tal, inicialmente foram realizados ensaios destrutivos em peças consideradas de 

pior qualidade (presença de nós, desvio de grã e tortuosidades) segundo a norma ASTM D198 

(ASTM, 2015), adotando como vão livre L =170 cm. A partir dele foi determinada a força e 

deflexão máxima para as demais peças. Para os ensaios das lamelas adotou-se carga máxima 

de 18 kgf e deflexão máxima de 40 mm, de tal forma que a madeira trabalhasse dentro do 

limite elástico, não ocasionando nenhuma ruptura e nem deformação permanente nas peças 

(Figura 6).  
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Figura 6. Ensaio de deslocamento vertical em máquina de ensaio universal. 

 

O módulo de elasticidade das peças foi calculado segundo a equação 2 (Eq. 2). 

𝑀𝑂𝐸 =  
𝐿³∆𝑃

4𝑑³𝑏∆𝑡
      Eq. 2 

Sendo, ∆P= P50%−P10%
 e  ∆t= t50%−t10%

 . 

Onde,  

MOE: modulo de elasticidade (MPa), 

L: vão (cm), 

b: largura (cm), 

d: espessura (cm), 

ΔP: diferença entre carga aplicada, 

Δt: diferença de deflexões  

Para fins de comparação, o módulo de elasticidade calculado a partir dos ensaios 

realizados em máquina de ensaios universal foram considerados como módulo de elasticidade 

estático e o MOE proveniente dos ensaios realizados no BING foram considerados com 

dinâmicos. 

 



35 
 

   
 

4.2.2. BING 

A análise de vibrações transversais, também conhecido como ressonância, é 

considerado um método simples, eficaz e barato de determinar as propriedades elásticas de 

peças de madeira com seção prismática (BRANCHERIAU; BAILLERES, 2002), já que existe 

uma correlação entre a vibração natural de um material e sua rigidez (LEITE et al., 2012). 

O equipamento utilizado para obtenção e análise das frequências de vibração 

transversal foi o BING – Beam Identification by Nondestructive Grading (http://www.xylo-

metry.org). As amostras foram dispostas em suportes elásticos, possibilitando a livre vibração 

gerada a partir do impacto mecânico de um martelo com ponta de madeira na lateral de uma 

das extremidades das amostras. O sinal gerado foi captado na outra extremidade por um 

microfone conectado à placa de som do computador (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Configuração do ensaio de vibrações transversais. 

Fonte: a autora, 2022. 

 

Os dados foram computados e analisados no BING
®
 versão 9.1.3 conforme o 

descrito por Brancheriau e Baillères (2003). Brancheriau e Bailleres (2002) apresentaram uma 

discussão detalhada sobre os diferentes modelos teóricos sobre vibrações longitudinais e 

transversais, bem como o efeito dos suportes elásticos utilizados neste método. 

 

4.3. Confecção dos painéis CLT 

A produção dos painéis seguiu as recomendações de montagem dadas pela 

ANSI/APA 320:2018 (APA, 2018). Os painéis foram compostos por três camadas, cada uma 

http://www.xylo-metry.org/
http://www.xylo-metry.org/
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com 16 mm de espessura, obtendo um painel com 61 x 4,8 x 61 cm (largura, espessura e 

comprimento, respectivamente).  

Para a colagem dos painéis foi utilizado adesivo tipo PUR (poliuretano) 

monocomponente; adotando gramaturas de 160 e 180 g/m
2
 e tempo de cura total de 24 horas. 

A prensagem foi realizada em uma prensa rosqueada manual, com capacidade máxima de 

pressão de 6 MPa. Antes da colagem as faces das lamelas foram limpas com jato de ar 

comprimido, eliminando obstáculos à ancoragem do adesivo no aderente. 

Foram confeccionados 2 painéis por tratamento, sendo eles divididos em painéis 

tradicionais (produzidos com uma espécie) e painéis híbridos (mistura de espécies). Os 

painéis tradicionais foram montados com madeira de pinus, eucalipto e jatobá. Os painéis 

híbridos foram elaborados com as espécies de maior densidade nas faces e a de menor 

densidade no centro (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Layout de montagem dos painéis CLT 

Gramatura 

Montagem 

(//  ┴  //) 

160 g/m² 

P-P-P 

E-E-E 

J-J-J 

E-P-E 

J-P-J 

180 g/m² 

P-P-P 

E-E-E 

J-J-J 

E-P-E 

J-P-J 
P: pinus; E: eucalipto e J: jatobá.  

 

4.3.1. Ensaio de resistência ao cisalhamento da linha de colagem  

A qualidade da linha de colagem foi determinada pelo ensaio de resistência ao 

cisalhamento e falha na madeira, segundo o indicado pelas normas AITC T107 (AITC, 2007) 

e ASTM D905 (ASTM, 2013). Os corpos de prova foram confeccionados segundo o indicado 

na Figura 8, respeitando as configurações de colagem dos painéis CLT.  
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Figura 8. Corpo de prova para avaliação de cisalhamento e falha na madeira. 

Fonte: a autora, 2022. 

 

A tensão de cisalhamento para os corpos de prova foi determinada pela razão entre 

carga de ruptura e área cisalhante, no caso 50,8 x 44,4 mm. Para determinação do percentual 

de falha na madeira foi utilizada uma película quadriculada (10 x 10) transparente com o 

mesmo tamanho da face das peças coladas, onde cada quadrante equivale a 10% da superfície 

(SEGUNDINHO et al., 2017). 

 

4.3.2. Ensaio de delaminação 

O ensaio de delaminação foi realizado segundo a recomendação do AITC T110 

(AITC, 2007) para ensaio de delaminação cíclica. O ensaio consiste em mensurar os efeitos 

da exposição cíclica acelerada (vácuo – pressão – impregnação/rápida secagem) das linhas de 

cola de amostras de compósitos lamelados de madeira colada. 

Foram utilizados blocos quadrados com dimensões de 76,2 x 48 mm – comprimento 

x espessura (Figura 9), totalizando 60 corpos de prova, 6 por conjunto de configuração de 

colagem e gramatura. 
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Figura 9. Corpo de prova de delaminação cíclica de compósito de madeira colada. 

Fonte: a autora, 2022. 

 

A fim de ter um bom indicador do comportamento de delaminação dos painéis foram 

realizados três ciclos conforme o proposto por Pereira (2015) (Figura 10). Inicialmente, as 

amostras foram pesadas e colocadas em autoclave, e água foi admitida até que todos os blocos 

estivessem submersos e, então, foi aplicado vácuo entre 510 e 640 mmHg por um período de 

30 minutos. Após o vácuo ser liberado, as amostras foram submetidas a uma pressão de 

517±34 kPa por um período de duas horas. 

 

 

Figura 10. Caracterização do ensaio de delaminação cíclica.  

Fonte: a autora, 2022. 
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Passado o ciclo de impregnação, as amostras foram secas em estufa com temperatura 

de 71±3 ºC e circulação de ar de tal forma que elas retomaram de 12 a 15% de sua massa 

original em no máximo 15 horas após o início do processo de secagem. Durante esta etapa, as 

amostras foram posicionadas a 50 mm de distância com todas as linhas de cola expostas, 

facilitando a circulação do ar. Imediatamente após serem retiradas da estufa, a delaminação 

total (Eq. 3) e delaminação máxima (Eq. 4) foram mensuradas e computadas. 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑚𝑡𝑜𝑡% =  
𝑙𝑡𝑜𝑡,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚

𝑙𝑡𝑜𝑡,𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎
× 100     Eq. 3 

 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑚𝑚á𝑥% =  
𝑙𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚

𝑙𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎
× 100      Eq. 4 

Sendo,  

ltot,delam: comprimento total de delaminação (mm); ltot,linha de cola: perímetro de todas as linhas de 

cola (mm); lmax,delam: comprimento máximo de delaminação (mm); e llinha de cola: perímetro de 

uma linha de cola (mm). 

 

4.3.3. Flexão reduzida 

Assim como os testes utilizados para determinar o cisalhamento por rolamento 

(rolling shear) de painéis compensados, o ensaio de flexão reduzida pode ser empregado em 

painéis CLT. Nestes ensaios a relação L/h entre 5 e 6 é adotada, favorecendo o mecanismo de 

cisalhamento por rolamento nas camadas cruzadas (LI; DONG; LIM, 2019). No presente 

estudo foi adotado o ensaio de flexão de três pontos com relação L/h = 6, seção transversal de 

50 x 50 mm e comprimento total de 350 mm (Figura 11), semelhante ao proposto por Li 

(2017) e Li et al. (2019). 
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Figura 11. Seção longitudinal e transversal de um painel CLT de três camadas. Adaptado de 

Bahmanzad et al. (2020). 

 

Para a realização do ensaio foi utilizada máquina de ensaio universal com capacidade 

máxima de carregamento de 30 toneladas. A deflexão axial foi determinada com auxílio de 

LVDT (Linear Variable Differential Transformer) posicionado no centro do vão dos corpos 

de prova. A velocidade de carregamento seguiu o indicado pela norma ASTM D198 (ASTM, 

2015). 

O módulo de elasticidade aparente (Eapp) e tensão máxima de cisalhamento 

(𝜏𝑚𝑎𝑥) foram obtidos com as equações 5 e 6, respectivamente. 

𝐸𝑎𝑝𝑝 =  
𝑃𝑙³

4𝑏𝑑³∆
     Eq. 5 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥  =  
3𝑃𝑚𝑎𝑥

4𝑏𝑑
   Eq. 6 

Sendo,  

P: carga aplicada abaixo do limite proporcional (MPa); Pmax: carga de ruptura (MPa); l: vão 

do espécime (mm); b e d: largura e espessura da amostra (mm), respectivamente. 

O valor de deflexão no centro da peça foi determinado segundo a equação 7 (Eq. 7) 

conforme o descrito na norma ASTM D 198 (ASTM, 2015). Bahmanzad et al. (2020) 
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apresentam mais detalhes sobre a estimação das propriedades de cisalhamento a partir de 

ensaios de flexão reduzida. 

∆ =  
𝑃𝐿³

48𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓
+  

𝑃𝐿

4𝐾𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓
=  

𝑃𝐿³

48𝐸𝐼𝑎𝑝𝑝
      Eq. 7 

Onde,  

P: carga aplicada (MPa);  

L: vão do corpo de prova (mm); 

K: fator de forma de seção retangular (5/6). 

 

4.4. Análise dos dados dos ensaios 

A análise estatística foi realizada no software R. O delineamento experimental foi 

fatorial inteiramente casualizado, composto por dez tratamentos (cinco montagens e duas 

gramaturas), os quais foram avaliados a partir de uma análise de variância (Two-Way 

ANOVA), seguida do teste de Tukey para verificar diferenças entre médias caso a hipótese 

nula fosse rejeitada, conduzidos ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Matéria-prima 

5.1.1. Determinação da densidade 

A Tabela 5 apresenta os dados de densidade das três espécies avaliadas no presente 

estudo. Como pode ser observado, jatobá apresentou a maior densidade dentro dos três lotes, 

seguido do eucalipto e pinus. Foi observado um baixo coeficiente de variação (CV), o que 

indica uma boa precisão dos dados aferidos. 

 

Tabela 5. Densidade média dos lotes de madeira de pinus, eucalipto e jatobá 

Espécies TU (%) 𝝆 média (kg/m³) DesvPad (kg/m³) CV (%) 

Pinus 11,6 592,43 c 102,99 17,38 

Eucalipto 9,2 866,22 b 94,83 10,95 

Jatobá 7,7 945,80 a 73,82 7,81 

Médias com a mesma letra não são significativamente diferentes (p ≤ 0.05) 

 

Os valores de densidade de eucalipto e pinus estão de acordo com os encontrados nos 

estudos de Crespo et al. (2020) e Burawska-Kupniewska et al., (2019), respectivamente. Os 

autores obtiveram valores de 847 kg/m³ para a madeira de eucalipto e 547 kg/m³ para a 

madeira de pinus. 

A densidade encontrada para o jatobá é inferior ao observado por Dias e Lahr (2004). 

Em estudo avaliando as propriedades físicas e mecânicas da madeira de jatobá extraídas de 

diferentes regiões, Lahr et al. (2016) observaram valores variando entre 910 e 1080 kg/m³. A 

madeira extraída da região do Pará apresentou os valores de densidade de 910 kg/m³, mais 

próximos do observado no presente estudo, 945 kg/m³. 

De acordo com Segundinho et al. (2019), o conhecimento do teor de umidade e 

densidade são fundamentais para a fabricação de elementos colados de madeira, uma vez que 

a umidade interfere no tempo de cura do adesivo, e a densidade influi na pressão e tempo de 

prensagem. Além disto, espera-se que em elementos estruturais colados com madeiras de alta 
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densidade, as propriedades sejam melhores do que aqueles colados com madeira de baixa 

densidade. 

 

5.1.2. Classificação visual 

A fim de melhor compreender o desempenho mecânico das lamelas e dos painéis 

CLT, foi realizada a análise visual da madeira, identificando a presença ou não de defeitos. A 

Figura 12 apresenta os valores observados em cada uma das espécies avaliadas. 
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Figura 12. Avaliação visual das lamelas de pinus, eucalipto e jatobá. 

 

Nos lotes analisados visualmente, a madeira de pinus apresentou o maior percentual 

de defeitos, correspondendo a aproximadamente 82% das peças. No entanto é importante 
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ressaltar que a avaliação visual foi dada de forma a identificar se há ou não presença de 

defeitos, não avaliando o tipo dos mesmos. 

Souza et al. (2018) avaliaram as propriedades de pinus e observaram um alto 

percentual de defeitos nas peças, sendo 42% deles relacionados com a secagem, em particular, 

o encanoamento. Nodosidades compõem grande parte dos defeitos que ocorrem na madeira de 

pinus, uma característica comum no gênero Pinus spp., como observado por Souza et al. 

(2018) e Cademartori et al. (2012). 

Marchesan et al. (2018) avaliando o rendimento de madeira serrada de espécies 

amazônicas, dentre elas o jatobá, observaram que a presença de defeitos na madeira do jatobá 

está associada com o tipo de lenho vinculado à madeira. Os autores verificaram que 

características como a susceptibilidade ao ataque de organismos xilófagos, a classe diamétrica 

a que a tora pertence e, a proporção de cerne e alburno exercem influência na qualidade das 

peças obtidas, sendo que, peças oriundas de árvores de maior classe diamétrica e com maior 

proporção de cerne permitem a obtenção de peças de maior qualidade, proporcionando 

maiores ganhos nominais em produtos de maior valor agregado. As lamelas de jatobá 

apresentaram melhor qualidade, com percentual de defeitos de aproximadamente 11%, 

quando comparada com as lamelas de pinus e eucalipto. 

No lote de eucalipto, aproximadamente 34% das lamelas apresentaram algum tipo de 

defeito, sendo a maior parte relacionados a secagem da madeira, como tortuosidades. As 

rachaduras e empenamentos na madeira de eucalipto são amplamente estudados (ANJOS; 

FONTE, 2017; BATISTA et al., 2016; LIMA; STAPE, 2017), sendo a principal causa as 

tensões de crescimento que se manifestam durante o processo de desdobro e são acentuadas 

durante a secagem das peças. 

O conhecimento da presença/ausência de defeitos é importante para que estes sejam 

distribuídos no momento da montagem do painel, garantindo que lamelas defeituosas não 

estejam em posições onde são geradas grandes tensões, influenciando na qualidade final do 

produto. De posse desta informação, optou-se por posicionar as lamelas com algum tipo de 

defeito na camada central do painel, visto que 95% da rigidez dos painéis CLT são 

determinadas pelas lamelas das camadas externas (FRANKE, 2016).  
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5.2. Avaliação não destrutiva 

Na Tabela 6 são apresentados os valores de módulo de elasticidade bem como os 

valores de correlação de Pearson dos lotes de lamelas de jatobá, eucalipto e pinus, que foram 

obtidos por meio de ensaios na máquina universal de testes (deslocamento vertical) e pelo 

método de vibrações transversais (BING). 

 

Tabela 6. Módulo de elasticidade (MOE) médio e correlação de Pearson dos lotes de madeira de 

pinus, eucalipto e jatobá 

Espécie 
MOE (MPa) 

Correlação de Pearson 
BING Máquina de ensaio 

Pinus 12.606 (28%) 11.668 (34%) 0,89*** 

Eucalipto 21.933 (14%) 22.394 (17%) 0,79*** 

Jatobá 23.424 (17%) 24.362 (19%) 0,92*** 

Valores entre parênteses correspondem ao coeficiente de variação. 

*** Correlação estatisticamente significativa (p≤0.05). 

 

O módulo de elasticidade estático médio observado para as lamelas de pinus foi de 

aproximadamente 12.600 MPa. Para as lamelas de eucalipto foram encontrados valores de 

MOE entre 20.000 e 24.000 MPa, semelhante ao observado por Crespo et al. (2020) ao avaliar 

as propriedades mecânicas de Eucalyptus globulus com densidade de 847 kg/m³, similar a 

densidade das lamelas analisadas. Para as peças de jatobá os valores de MOE variaram entre 

23.000 e 24.000 MPa, semelhante aos valores obtidos por Lahr et al. (2016). 

Burawska-Kupniewska et al. (2019) avaliaram a influência da qualidade da madeira 

Pinus sylvestris, com densidade média de 547 kg/m³, nas propriedades mecânicas e 

observaram valores médios de módulo de elasticidade de 13.000 MPa. Segundo os autores, 

madeiras de menor qualidade apresentam menores valores de módulo de elasticidade, 

resultado da incidência de defeitos. De acordo com Wright et al. (2019) e França et al. (2019), 

a frequência e o tamanho dos nós exercem maior influência no módulo de ruptura, 

principalmente em ensaios com menores vãos; já no caso do módulo de elasticidade, essa 

influência é dada a disposição dos corpos de prova de forma aleatória no cabeçote de carga, 

pois em alguns casos, nós grandes são colocados próximo do ponto de aplicação de carga, 
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reduzindo a resistência; em outros casos, os nós são dispostos fora do ponto de carregamento, 

aumentando assim a resistência das peças. 

Segundo Ceccotti e Togni (1996), testes não destrutivos apresentam qualidades e 

limitações quando aplicadas em peças longas. De acordo com os autores, metodologias que 

empregam o uso de ondas têm fornecido valores realistas relacionados às propriedades de 

rigidez de peças de madeira. Carvalho et al. (2017) relatam que os métodos de avaliação não 

destrutivos são uma importante ferramenta na inferência de propriedades mecânicas de 

madeira, principalmente pelo baixo custo dos equipamentos, rapidez, praticidade e precisão 

dos testes. 

É relatado uma alta correlação entre ensaios mecânicos para determinação do MOE 

estático e dinâmico (BRANCHERIAU, 2014; CECCOTTI; TOGNI, 1996; DEL MENEZZI; 

SILVEIRA; DE SOUZA, 2010; TRAORÉ et al., 2010). A qualidade com que um método é 

capaz de determinar a resistência de cada peça é dado pela precisão com o que faz, podendo 

ser quantificada pelo coeficiente de determinação (R²), determinado por meio de uma análise 

de regressão e o coeficiente de variação (FRANÇA et al., 2019). 

A Figura 14 apresenta a dispersão do ajuste entre o módulo de elasticidade dinâmico 

e o módulo de elasticidade determinado em máquina universal de ensaio para as lamelas 

utilizadas na fabricação dos painéis CLT. A partir da figura é possível observar que há uma 

tendência linear entre o módulo de elasticidade dinâmico e estático, indicando uma correlação 

entre eles; sendo R² = 0,7905 para o pinus, R² = 0,6193 para o eucalipto e R² = 0,8454 para o 

jatobá.  
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Figura 13. Gráfico de correlação linear entre módulo de elasticidade estático e módulo de elasticidade 

dinâmico. 

 

Cademartori et al. (2014) no estudo de predição do módulo de elasticidade de 

Eucalyptus grandis por meio de técnicas não destrutivas observou uma alta correlação entre o 

módulo de elasticidade dinâmico e estático (R² > 0,80). Em estudo sobre a estimativa das 

propriedades mecânicas da madeira de Copaifera langsdorffii por análise de ressonância Leite 

et al. (2012) encontraram valores de correlação de 0,94; valor acima dos observados, no 

entanto, similar aos valores observado por Brancheriau e Bailleres (2002); Brancheriau e 

Baillères (2003) e Hein et al. (2013). 

Outros autores testaram a mesma técnica na predição dos valores de módulo de 

elasticidade de diferentes espécies e encontraram fortes correlações positivas, indicando que 

esta técnica apresenta resultados satisfatórios na predição desta propriedade mecânica 

(DAHLE; CARPENTER; DEVALLANCE, 2016; DEL MENEZZI; SILVEIRA; DE SOUZA, 

2010; YU et al., 2017). 
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5.3. Propriedades CLT 

5.3.1. Cisalhamento 

A análise de variância de dois fatores (Two-Way ANOVA) na Tabela 7 mostra o 

efeito da espécie e gramatura na resistência ao cisalhamento. Não foi observada interação 

entre espécie e gramatura na resistência ao esforço cisalhante dos painéis CLT, apenas a 

espécie exerceu influência nesta propriedade. 

 

Tabela 7. Análise de variância dos efeitos da espécie e gramatura na resistência ao cisalhamento de 

painéis CLT de três camadas. 

 
GL SQ QM Fc p-value 

Espécie 4 260.64 65.16 32.471 <.00001 *** 

Gramatura 1 6.33 6.33 3.156 0.07677 ns 

Espécie * Gramatura 4 5.09 1.271 0.634 0.63896 ns 

ns: não significativo (p>0.05) 

*** significativo (p≤0.05) 

 

A Tabela 8 apresenta os valores de resistência ao cisalhamento e percentual de falha 

na madeira dos painéis CLT. Foi observado que os painéis de jatobá com montagem 

tradicional apresentaram o melhor desempenho ao esforço cisalhante (4,60 MPa) em 

comparação aos demais. Os valores observados são similares aos encontrados por Mohd 

Yusof et al. (2019) avaliando a qualidade da colagem de painéis CLT de Acacia mangium, 

onde os valores de resistência ao cisalhamento dos painéis colados com adesivo poliuretano 

variaram entre 1,3 e 4,0 MPa. Li et al. (2021) estudando a colagem de painéis CLT com Larix 

kaempferi – espécie comum na China com densidade variando entre 480 e 840 kg/m³, e de 

grande interesse para exploração industrial – obtiveram valores de resistência ao cisalhamento 

entre 1,5 e 2,0 MPa. Ao estudar diferentes tipos de adesivos na produção de painéis CLT com 

madeira de eucalipto de pequenos diâmetros, Lu et al. (2018) encontraram valores de 

cisalhamento de 3,0 MPa e percentual de falha na madeira entre 73 e 86%, valores superiores 

ao observados no presente estudo. 
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Tabela 8. Resistência ao cisalhamento médio e percentual de falha na madeira de painéis CLT de três 

camadas fabricados com diferentes espécies. 

Montagem 

(//  ┴  //) 
Resistência ao cisalhamento 

(MPa) 

Falha na madeira 

(%) 

J-J-J 4,60(1.84) a 07 

E-E-E 2,68(1.73) b 24 

E-P-E 2,39(1.07) b 35 

P-P-P 2,34(1.03) b 27 

J-P-J 1,96(1.22) b 23 

Médias com a mesma letra não são significativamente diferentes (p ≤ 0.05).  

Valores entre parênteses referem-se ao desvio padrão. 

 

Segundo Li et al. (2021) e Yusoh et al. (2021), a escolha da espécie têm grande 

influência na qualidade do CLT, pois quanto mais dura a espécie mais difícil ter um bom 

desempenho na colagem devido à alta densidade e presença de extrativos. Além desses 

fatores, Gong et al. (2016) citam que por ser um material anisotrópico, a direção das fibras 

exerce grande influência sobre a resistência ao cisalhamento, sendo que a resistência às forças 

cisalhantes na direção perpendicular são de 2/3 a 3/4 vezes menor do que na direção paralela. 

De acordo com Yörür (2018) a densidade é umas das principais características para a 

determinação do tempo de serviço de um material engenheirado, afetando a qualidade da 

adesão entre substratos. Yusoh et al. (2021) informam que além da densidade, a estrutura 

anatômica das madeiras influencia nas propriedades de colagem de madeira lamelada, 

principalmente na penetração e ancoragem do adesivo. Considerando que é necessária uma 

boa penetração para que ocorra uma boa adesão entre as faces a serem coladas, espera-se que 

espécies de alta densidade apresentem baixa penetração e consequentemente baixa resistência 

ao cisalhamento, inverso aos resultados observados. Esse comportamento corrobora os 

resultados de Follrich et al. (2008), que afirmam que em casos específicos o aumento da 

densidade não tem influência na resistência da colagem. 

De forma geral, uma boa colagem apresenta alta resistência ao cisalhamento e 

percentual de falha na madeira elevados, no caso de substratos de alta resistência, é esperado 

que os valores de cisalhamento sejam mais altos e o percentual de falha na madeira sejam 

menores enquanto os substratos de baixa resistência enfrentariam o fenômeno oposto (MOHD 

YUSOF et al., 2019). No presente trabalho foi observado esse mesmo comportamento, onde 

os painéis de maior densidade, apresentaram maior resistência ao cisalhamento, no entanto, 

apresentaram menor percentual de falha na madeira. 



52 
 

   
 

Importante salientar que a maior parte dos corpos de prova apresentou falha na linha 

de cola e quando esta ocorria na madeira, ela se dava principalmente por rolling shear (RS), 

como pode ser observado na Figura 15, onde as amostras com montagem tradicional de 

eucalipto e jatobá não apresentaram esse tipo de ruptura. De acordo com Kim (2020), rupturas 

por rolling shear ocorrem principalmente devido a direção da grã perpendicular à aplicação 

de carga. 

 

   

  

 

Figura 14. Ruptura nos corpos de prova de cisalhamento. A – Eucalipto//Pinus; B – 

Eucalipto//Eucalipto; C – Pinus//Pinus; D – Jatobá//Pinus e E – Jatobá//Jatobá.  

Fonte: a autora, 2022. 

 

Por ser um material ortotrópico, a madeira apresenta baixa resistência ao 

cisalhamento, principalmente no plano radial-tangencial, por esse motivo, tem sido tendência 

o uso de espécies de alta densidade (HEMATABADI et al., 2020), sendo observado um 

aumento significativo na resistência dos painéis feitos com estas espécies, como o observado 

no presente estudo. Apesar dos atributos indiscutíveis do CLT de baixa densidade, o RS 

contribui significativamente para a deformação de cisalhamento e redução da capacidade de 

carregamento (AICHER; HIRSCH; CHRISTIAN, 2016). Como forma de melhorar essa 

A B C 

E D 



53 
 

   
 

propriedade, muitos estudos têm focado na construção de painéis híbridos com diferentes 

tipos de espécies (AICHER; HIRSCH; CHRISTIAN, 2016; DAVIDS et al., 2017; 

HEMATABADI et al., 2020; WANG; GONG; CHUI, 2015; XU et al., 2021).  

 

5.3.2. Delaminação 

A Tabela 9 apresenta os valores médios de absorção de água e delaminação dos 

painéis CLT. É possível observar que os painéis híbridos de eucalipto com pinus com 

gramatura de 160 g/m² apresentaram a maior delaminação total (𝐷𝑒𝑙𝑎𝑚𝑡𝑜𝑡), 

aproximadamente 43%, seguido pelos painéis tradicionais de eucalipto (42%), jatobá (40,5%), 

o painel híbrido de jatobá com pinus (34%) e por último o painel tradicional de pinus 

(33,3%). Para os painéis fabricados com gramatura de 180 g/m², o painel tradicional de 

eucalipto apresentou o maior percentual de delaminação – 54%, seguido pelo painel 

tradicional de jatobá (46%), painel híbrido de jatobá com pinus (40,4%) e eucalipto com pinus 

(39%) e, assim como nos painéis fabricados com gramatura de 160 g/m², os painéis 

tradicionais de pinus apresentaram a menor delaminação. 

 

Tabela 9. Delaminação cíclica de painéis CLT fabricados com diferentes espécies e gramaturas. 

Gramatura 
Montagem 

(//  ┴  //) 
Absorção de água 

(%) 

𝑫𝒆𝒍𝒂𝒎𝒕𝒐𝒕  

(%) 

𝑫𝒆𝒍𝒂𝒎𝒎á𝒙 

(%) 

160 g/m² 

P-P-P 102,17(13,04) 33,24(17,75) 12,65(5,86) 

E-E-E 104,73(17,02) 42,14(12,95)) 15,38(3,28) 

J-J-J 105,77(15,56) 40,50(19,23) 15,64(6,26) 

E-P-E 105,77(15,56) 42,98(22,52) 15,49(5,12) 

J-P-J 107,92(16,37) 33,57(21,48) 15,94(5,90) 

180 g/m² 

P-P-P 111,74(20,36) 28,91(10,51) 13,76(3,08) 

E-E-E 93,11(33,31) 53,84(16,73) 20,32(4,05) 

J-J-J 107,68(8,01) 46,24(25,93) 19,37(9,74) 

E-P-E 104,32(10,23) 38,90(19,62) 15,12(5,55) 

J-P-J 85,93(32,01) 40,38(12,24) 17,74(5,16) 
Valores entre parênteses referem-se ao desvio padrão.  

Médias não apresentaram diferenças significativas (p>0.05). 

Segundo Yusoh et al. (2021), a delaminação é um importante fator a ser observado 

ao avaliar as propriedades de colagem de produtos engenheirados de madeira. A delaminação 

é gerada pelas tensões internas de cisalhamento entre as faces coladas, resultante do processo 
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de inchamento e retração da madeira quando submetida a mudanças de teor de umidade 

(SIKORA; MCPOLIN; HARTE, 2016).  

Lu et al. (2018) avaliando o efeito de tratamentos na superfície de lamelas de 

eucalipto (Eucalyptus urophylla x E. grandis) para fabricação de CLT com diferentes 

adesivos observou que quando colado com adesivo poliuretano monocomponente, os painéis 

CLT apresentaram baixa resistência ao cisalhamento e altos valores de delaminação. De 

acordo com Dugmore et al. (2019), por ser uma espécie com elevado coeficiente de contração, 

a produção de painéis com eucalipto levanta questionamentos sobre a durabilidade da união 

entre as camadas ortogonais, especialmente em ambientes com flutuações de umidade. 

Brunetti et al. (2020) avaliando os parâmetros de colagem de CLT fabricado com 

Fagus sylvatica e Picea abies, obtiveram resultados semelhantes aos observados no presente 

estudo, em que os painéis feitos somente com madeiras de alta densidade (montagem 

tradicional) apresentaram maior delaminação em comparação com a montagem híbrida. Ainda 

segundo os autores, baixas performances do adesivo PUR na colagem de espécies de alta 

densidade ocorrem em função da baixa penetração na madeira, por esta ser mais densa. 

Musah et al. (2021) estudando a viabilidade do uso de madeiras de alta densidade e 

misturas de espécies para a produção de CLT estrutural, observaram que nos espécimes com 

massa específica superior a 620 kg/m³ o percentual de delaminação foi maior em comparação 

com as demais. Os autores apontam que as espécies com poros difusos apresentaram melhor 

desempenho em comparação com aquelas com porosidade em anéis e que a mistura de 

espécies demonstrou resultados de delaminação satisfatórios indicando a viabilidade da 

fabricação de painéis híbridos, sendo que a combinação mais indicada é a de espécies de alta 

densidade com as de baixa densidade.  

Segundo Wang et al. (2018), baixas pressões de fabricação desfavorecem a 

penetração do adesivo em substratos mais densos, formando uma camada mais espessa entre 

os substratos e, consequentemente, uma maior área superficial fica exposta à ação da água. 

Esse comportamento foi observado nas amostras desse estudo (Figura 16), o que pode 

explicar os elevados valores de delaminação. Diferentes espessuras de linha de cola foram 

observadas no estudo de Santos et al. (2019). 
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  A 

  B 

  C 

  D 

  E 

Figura 15. Delaminação cíclica dos corpos de prova de CLT. À esquerda gramatura de 180 e à direita 

de 160 g/m². A – Jatobá; B – Jatobá//Pinus; C – Pinus; D –Eucalipto e E – Jatobá//Pinus. 

Fonte: a autora, 2022. 
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Segundinho et al. (2018) apontam que uma linha de cola insuficiente está vinculada a 

maiores valores de delaminação. Uma linha de cola insuficiente está relacionada a 

quantidades insuficientes de adesivo ou excesso de pressão. Como foram adotados os mesmos 

procedimentos de prensagem e assemblagem para todos os painéis fabricados, é possível que 

em determinados casos a pressão tenha sido excessiva ou que a gramatura empregada não 

tenha sido suficiente para uma colagem adequada. 

A madeira está sujeita ao fenômeno da sorção devida sua característica porosa e 

estrutura capilar, sendo assim, ela ganha e perde umidade para o meio em que se encontra 

(SEGUNDINHO et al., 2021). Como resultado destas flutuações de umidade, surgem 

variações dimensionais, que interferem nas propriedades físicas e mecânicas. Segundinho et 

al. (2021) e Melo (2013) apontam que é necessário ter maior atenção a direção transversal, 

visto que apresenta diferenças nos sentidos radial e tangencial. Os autores ainda afirmam que 

as variações dimensionais nas direções radial e tangencial são atribuídas às características 

anatômicas, principalmente o volume do raio presente. 

O comportamento ortogonal dos painéis associado com diferentes coeficientes de 

contração entre as camadas gera regiões com elevada tensão nos cantos das amostras durante 

as mudanças de umidade (KNORZ; TORNO; VAN DE KUILEN, 2017), o mesmo 

comportamento foi observado nas amostras submetidas a delaminação cíclica no presente 

estudo. 

Por possuírem caracteres anatômicos mais complexos e características químicas 

diferentes das espécies de baixa densidade, como a presença de extrativos, a união entre as 

faces de madeiras densas são mais fracas (SCHROEDER, 1972; STOKKE; GARDNER, 

2003). Musah et al. (2021) apontam que a penetração do adesivo é altamente influenciada 

pelo diâmetro e comprimento dos vasos/poros, que são altamente variáveis em madeiras de 

alta densidade. Luedtke et al. (2015) e Santos et al. (2019) afirmam que o uso de primers para 

ativação das superfícies a serem coladas de madeiras de alta densidade favorecem o 

desempenho da colagem, apresentando-se como uma boa alternativa aos sistemas adesivos 

convencionais no que diz respeito à colagem de madeiras duras. 

A utilização de madeira em produtos estruturados laminados é antiga, no entanto, o 

conhecimento sobre colagem de espécies de alta densidade é limitado (MUSAH et al., 2021). 

De forma geral, um bom desempenho de colagem é considerado de difícil obtenção em 
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madeiras duras em função da baixa porosidade devido às paredes celulares mais espessas, o 

que ocasiona uma baixa penetração e ancoragem do adesivo e consequentemente ligações 

mais fracas (KNORZ et al., 2014; LUEDTKE et al., 2015). Ainda de acordo com os autores, a 

alta densidade da madeira está associada com maiores taxas de retração e inchamento e, 

portanto, são observadas maiores tensões nas linhas de cola, quando estas são induzidas por 

mudanças no teor de umidade. Segundo Schroeder (1972), em espécies com massa específica 

semelhantes, folhosas retraem 20% mais que as coníferas, uma vez que o menor teor de 

lignina dessas madeiras correponde a maiores teores de carboidratos (i.e. celulose e 

hemicelulose), resultando assim em um aumento da variação dimensional. 

Bourreau et al. (2013) apontam que os parâmetros de colagem devem ser ajustados 

para cada espécie, em especial para aquelas de regiões tropicais, como as aqui analisadas. 

Ainda segundo os autores, os ensaios de delaminação são muito rigorosos e de difícil 

adaptação para o caso de madeiras tropicais. É importante salientar que no presente estudo os 

corpos de prova foram submetidos a um estresse ainda maior do que o previsto em norma, 

levando em consideração que o Brasil é um país com condições climáticas variadas, elevadas 

flutuações de umidade ao longo do ano, o que induz grandes tensões em elementos colados de 

madeira. Diante disto, cabe ressaltar que os valores de delaminação em condições menos 

drásticas a adotada no presente estudo podem diferenciar dos resultados observados.  

 

5.3.3. Flexão reduzida 

A análise de variância na Tabela 10 mostra o efeito da espécie e gramatura na tensão 

máxima de cisalhamento. Não foi observada interação entre espécie e gramatura na resistência 

ao esforço cisalhante dos painéis CLT, apenas a espécie exerce influência estatisticamente 

significativa nesta propriedade. 
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Tabela 10. Análise de variância dos efeitos da espécie e gramatura na tensão máxima de cisalhamento 

de painéis CLT de três camadas. 

  GL SQ QM Fc p-value 

Espécie 4 70.124 17.5311 10.2956 <.00001 *** 

Gramatura 1 3.878 3.8779 2.2774 0.13590 ns 

Espécie * Gramatura 4 6.332 1.583 0.9297 0.45204 ns 

ns: não significativo (p>0.05) 

*** significativo (p≤0.05) 

 

A Tabela 11 apresenta os valores médios de tensão máxima de cisalhamento, 

determinado por ensaio de flexão de três pontos. Foi observado que o painel com montagem 

tradicional de jatobá apresentou os maiores valores dessa propriedade (5,17 MPa), seguido 

pelo painel híbrido de jatobá com pinus (4,67 MPa), painel tradicional de eucalipto e híbrido 

de eucalipto com pinus, com resistência de 3,76 e 3,29 MPa, respectivamente, e por último o 

painel com montagem tradicional de pinus (2,57 MPa). 

 

Tabela 11. Tensão máxima de cisalhamento de painéis CLT. 

Montagem 

(//  ┴  //) 

TU 

(%) 

Pmáx 

(N) 

𝝉𝒎𝒂𝒙 

(MPa) 

CV 

(%) 

J-J-J _6,27 18.958 5,17 a__ 39,2 

J-P-J _7,30 15.561 4,67 ab_ 27,6 

E-E-E _8,73 12.380 3,76 _bc 33,9 

E-P-E _8,59 10.633 3,29 __c 28,1 

P-P-P 10,72 8.486 2,57 __c 22,9 

Médias com a mesma letra não são significativamente diferentes (p ≤ 0.05). 

 

Ettelaei et al. (2021) avaliando as propriedades de rolling shear de painéis CLT de 

eucalipto submetido a flexão reduzida obtiveram valores de tensão máxima de cisalhamento 

variando entre 1,8 e 2,2 MPa e coeficiente de variação entre 15 e 26%. Ainda segundo 

Ettelaei et al. (2021), espécies com madeiras de maiores densidade e valores de MOE tendem 

a produzirem painéis com melhores valores de 𝜏𝑚𝑎𝑥 . Xie et al. (2020) analisando as 

propriedades de painéis CLT fanricados com madeira de Hemlock, espécie de baixa densidade 

muito utilizada na contrução civil no Canadá, encontraram valores de tensão máxima variando 

entre 1,88 e 2,23 MPa. Os valores obtidos no presente estudo são superiores aos encontrados 
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pelos autores mencionados anteriormente, indicando uma maior resistência a tensão máxima 

de cisalhamento. 

Os testes de flexão reduzidas são muito úteis para avaliar as propriedades de 

cisalhamento de painéis CLT (LI; DONG; LIM, 2019; LI et al., 2020, 2021b; MA et al., 

2021), no entanto, é importante notar que podem ocorrer superestimações dos valores de RS. 

Amostras sob flexão de três pontos são muito afetadas pela tensão de cisalhamento devido o 

vão reduzido, sendo assim, a ruptura por cisalhamento ocorre primeiro na camada central e 

conforme o ensaio tem continuidade, a carga continua a aumentar, o RS se intensifica até 

atingir a interface adesiva (LU et al., 2019). A Figura 16 mostra a curva de tensão-deformação 

das amostras ensaiadas no presente estudo, elucidando o comportamento descrito 

previamente. 
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Figura 16. Curvas de carregamento-deformação de painéis CLT submetidos ao ensaio de flexão 

reduzida. 
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De acordo com o teorema recíproco da tensão de cisalhamento (Reciprocal Theorem 

of Shear Stress), a tensão de cisalhamento aparece aos pares nas seções perpendiculares entre 

si, portanto, se houver tensão de cisalhamento na interface da seção transversal, a tensão de 

cisalhamento equivalente existe ao longo do plano longitudinal (XIE et al., 2020). Franzoni et 

al. (2016) discutem que a baixa resistência ao cisalhamento na camada transversal dos painéis 

CLT é resultado das camadas cruzadas, bem como, da baixa rigidez e resistência ao 

cisalhamento da matéria-prima. Ainda de acordo com os autores, em peças sob carregamento 

uniaxial o modo de falha dominante é o cisalhamento por rolamento (RS) nas camadas 

transversais. 

Gardner et al. (2020) e Li et al. (2020) relatam o RS como o modo de ruptura típico 

em painéis CLT em diferentes configurações de montagem, assim como no emprego de 

diferentes espécies e materiais na construção deste material. Ambos os trabalhos apontam que 

a ruptura por RS tem início na camada transversal e se propaga em direção à linha de cola, 

causando falhas por delaminação. A Figura 17 apresenta as rupturas observadas durante o 

ensaio dos painéis CLT com vão reduzido. 
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Figura 17. Rupturas dos corpos de prova submetidos à flexão reduzida. Observe em vermelho ruptura 

por RS; e em amarelo falhas por delaminação. 

Fonte: a autora, 2022. 

Nas amostras ensaiadas no presente estudo foram observadas tanto rupturas por 

rolling shear como falhas por delaminação. É importante salientar que as rupturas por RS 

ocorreram majoritariamente nas amostras compostas por pinus (montagem tradicional e 

híbrida), enquanto falhas por delaminação foram observadas nas amostras com montagem 

tradicional de eucalipto e jatobá. Esse comportamento é um indicativo da melhora dessa 

propriedade quando empregada espécies com melhores propriedades físicas e mecânicas na 

produção de compósitos colados, como o CLT. 

Ehrhart e Brandner (2018) estudando seis espécies europeias de madeira disponíveis 

para fabricação de produtos engenheirados, observaram que existe uma forte influência da 

espécie nas propriedades de cisalhamento (RS). Os autores notaram que as espécies de alta 

densidade apresentaram uma excelente resistência ao cisalhamento por rolamento, assim 

como o observado neste estudo. Tais resultados destacam a importância de estudos sobre 

espécies locais para a fabricação de produtos engenheirados. 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma pesquisa experimental sobre a fabricação de painéis 

CLT com espécies de alta densidade, em montagem tradicional e híbrida. Foi possível 

verificar a viabilidade da fabricação de painéis CLT com estas espécies, amplamente 

disponíveis no país. Dentre os painéis fabricados, os CLTs com montagem tradicional de 

jatobá apresentaram os melhores resultados de cisalhamento e tensão máxima de 

cisalhamento, enquanto os painéis CLT de pinus apresentaram desempenho inferior 

comparativamente. Ao avaliar a delaminação cíclica, os painéis de alta densidade 

apresentaram um desempenho inferior, no entanto, era esperado este comportamento dado que 

espécies mais densas tendem a apresentar maiores coeficientes de retração dada suas 

características anatômicas. 

Mesmo apresentando desempenho satisfatório nas propriedades aqui avaliadas, 

recomenda-se futuros estudos sobre as propriedades de colagem destes painéis, como por 

exemplo, diferentes gramaturas, espessuras de lamelas, tipos de adesivos e tratamentos de 

superfície com intuito de favorecer/melhorar a ancoragem do adesivo nos substratos. 
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