
 

 

Capítulo 6 
AVALIAÇÃO DOS MODELOS EXPERIMENTAIS 



 

 

6  
A etapa de avaliação dos modelos tem por objetivo verificar o atendimento da 

proposta aos critérios estabelecidos inicialmente, de forma a retro-alimentar o 

processo de desenvolvimento dos componentes.  

Para facilitar a compreensão da seqüência de projeto, experimentação e retro-

alimentação desenvolvida e que culminou na proposta dos painéis laminados 

cavilhados, a avaliação do modelo de painel laminado pregado já foi apresentada 

no item 4.5.1, que trata da concepção inicial dos componentes. 

Portanto, apresentaremos neste item, apenas a avaliação dos modelos de painel 

laminado cavilhado, a qual encontra-se dividida nos dois subitens descritos na 

seqüência: 

6.1 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS RELACIONADOS ÀS 

CARACTERÍSTICAS LOCAIS 

Para que os componentes propostos pudessem ser desenvolvidos de forma a se 

adequar às características locais, foram estabelecidos 12 critérios prioritários. A 

avaliação do atendimento a tais critérios, está sistematizada no quadro 23 que 

apresenta os comentários referentes a cada um deles. 
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Critérios Propostos Comentários 

1. Utilizar materiais facilmente 
encontrados no mercado e que 
sejam de baixo custo 

 Os materiais empregados na produção dos painéis 
como a madeira de pinus sp de terceira e a maderia 
de eucalipto utilizada na confecção das cavilhas, 
embora haja algumas restrições de custos em 
relação à produção de habitação social, conforme 
análise feita no capítulo 1, são materiais mais 
acessíveis e facilmente encontrados nas diversas 
serrarias da região.  

 O adesivo PVA também é de custo acessível e 
facilmente encontrado em lojas especializadas em 
produtos de marcenaria, lojas de material de 
construção e, até mesmo em papelarias. 

2. Utilizar, preferencialmente, peças 
com seções retangulares, de modo 
que não requeiram 
processamentos muito elaborados 

 As peças de madeira foram empregadas com as 
seções provenientes da serraria (21 x 75 e 100mm) 
e a seção prevista para os painéis foi de 7,5 x 30cm. 
O único processamento realizado, foi com vistas à 
uma mínima regularização das peças. 

3. O desenho dos componentes deve 
tirar partido das seções e 
comprimentos, de modo a evitar 
sobras na unidade de pré-
fabricação e no canteiro, 
reduzindo, dessa forma, as perdas, 
através do máximo aproveitamento 
possível das peças. 

 A laminação vertical permite utilizar a madeira com 
as mesmas seções obtidas na serraria e com 
comprimentos variados. Dessa forma, as perdas 
resultantes foram somente aquelas referentes à 
eliminação dos defeitos da madeira 

4. Estar baseado em um sistema de 
coordenação modular, de forma a 
otimizar os trabalhos e evitar 
desperdício de material 

 Foi adotado para o painel o módulo base de 30cm 
de largura, em função do projeto do protótipo onde 
seriam aplicados os painéis como vedação e 
também em função do peso final do componente 

5. Utilizar preferencialmente material 
produzido localmente 

 À exceção do adesivo PVA, o restante dos materiais 
utilizados, no caso as madeiras de pinus e eucalipto, 
são provenientes das serrarias localizadas próximas 
ao Assentamento Rural da Fazenda Pirituba, Itapeva, 
SP. 

6. Buscar a utilização de materiais de 
baixo consumo energético na sua 
produção 

 O principal material de composição dos painéis é a 
madeira de plantios florestais (pinus e eucalipto), de 
baixo consumo energético, conforme apresentado no 
item 3.1. 

7. As conexões entre as peças devem 
utilizar o mínimo possível de 
elementos metálicos 

 As ligações entre as peças de madeira foram 
executadas essencialmente com cavilhas de madeira, 
não utilizando portanto, nenhum elemento metálico 

8. Prever um máximo de pré-
fabricação, deixando para o 
canteiro apenas as atividades de 
montagem da habitação. 

 O painel pode ser totalmente produzido nas unidades 
de pré-fabricação 

9. Apresentar forma, dimensão e peso 
tais, que permitam o manuseio 
(transporte, içamento e montagem) 
por no máximo duas pessoas, sem 
o auxílio de equipamentos como 
caminhão munck, por exemplo 

 O modelo produzido, com as dimensões de 7,5 x 30 
x 240cm possui forma (paralelepípedo) e peso 
(32,40kg) tais que permitem que o manuseio 
empregue no máximo duas pessoas.  

  Para o cálculo do peso total do painel, consideramos 
o peso específico do pinus no valor de 600kg/m³, a 
partir do qual pudemos obter:  

0,075 x 0,30 x 2,40 = 0,054m³ 

0,054m³x600kg/m³ = 32,40kg 
Continua... 
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Critérios Propostos Comentários 

10. Assegurar na montagem, atividades 
de baixo esforço físico, uma vez 
que o mutirante assumirá dupla 
jornada de trabalho 

 As etapas de preparação das peças de madeira e das 
cavilhas, são etapas que não requerem grandes 
esforços físicos. No entanto, a montagem final dos 
painéis é ainda um dos pontos que precisam ser 
revistos e aprimorados, pois mostrou-se como uma 
atividade muito degastante, o esforço de golpear as 
peças de madeira para introdução das cavilhas.  

11. Utilizar equipamentos e 
ferramentas comuns, facilmente 
encontrados em qualquer 
marcenaria minimamente equipada 

 Os equipamentos utilizados para a fabricação dos 
componentes foram: serra de fita, plaina 
desempenadeira, plaina desengrossadeira, serra 
circular, destopadeira, tupia, furadeira horizontal, 
martelo, grampos, lápis, metro e sargentos. Que são 
equipamentos mínimos necessários para o 
funcionamento de qualquer marcenaria. 

12. Empregar técnicas de fácil 
assimilação, podendo ser 
executado por mão de obra não 
qualificada 

 O processo de produção dos componentes é 
bastante simples e não requer nenhuma 
especialização da mão de obra, exceto um 
treinamento técnico para a operação dos 
equipamentos. O grau de complexidade e a 
facilidade de assimilação pode ser avaliado a partir 
do acompanhamento da produção experimental dos 
quatro modelos de painel, com base no 
conhecimento empírico, e de uma oficina de 
capacitação realizada com  a presença de quatro 
integrantes do Assentamento Rural da Fazenda 
Pirituba, onde após receberem as instruções, cada 
um produziu o seu próprio painel. 

Quadro 23 - Avaliação do painel laminado cavilhado, de acordo com os critérios referentes às 
características locais. 

 

Mesmo que os painéis laminados cavilhados tenham se mostrado mais 

adequados aos requisitos e critérios relativos às características locais do que os 

painéis laminados pregados, conforme a avaliação apresentada, o processo de 

produção ainda necessita de alguns ajustes para que se torne mais eficiente e 

menos desgastante. 

Durante o acompanhamento da produção dos modelos experimentais, foi 

possível observar alguns pontos positivos e/ou negativos e, a partir daí, visando 

uma produção em maior escala, tecer algumas sugestões de aprimoramento as 

quais, muito embora não serão testadas na presente pesquisa, servirão como 

objeto para o desenvolvimento de estudos posteriores. 

Das observações e sugestões de aprimoramento mencionadas, destacamos: 

 A opção pela não padronização das peças de madeira: 

Essa decisão possibilitou um maior aproveitamento da madeira, bem como a 

redução do tempo que seria empregado na combinação das peças. Entretanto, 
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seria interessante que no descarte das partes refugáveis o destopo já fosse feito 

de forma a esquadrejá-las. Tal procedimento dispensaria um segundo destopo 

em algumas peças, contribuindo para reduzir o consumo de energia elétrica 

para a produção em escala e o tempo empregado no preparo das peças. 

 Furação das peças: 

Nesta etapa foram observadas as dificuldades relativas às limitações do 

equipamento disponível, não compatível com as dimensões do componente, 

motivo pelo qual este procedimento teve que ser desdobrado em três etapas.  

Para um volume maior de produção poderia ser desenvolvido um sistema de 

furação em que todos os sete furos do painel pudessem ser executados 

simultaneamente, assim como todas as linhas pudessem ser furadas de uma só 

vez.  

 A preparação das cavilhas: 

Verificou-se como sendo a etapa mais lenta e perigosa, exigindo elevado grau de 

precisão, atenção, concentração e, conseqüentemente, o emprego de mão-de-

obra mais bem treinada na operação dos equipamentos, já que as peças 

usinadas eram relativamente pequenas e o encaixe das cavilhas nos furos 

deveria ser muito preciso. Uma alternativa que tem sido cogitada para superar 

essa dificuldade é a aquisição das cavilhas já prontas, confeccionadas em 

fábricas de cabo de vassoura. Entretanto, como o objetivo do projeto é valorizar 

a produção e emprego de recursos locais, a melhor alternativa seria a utilização 

de um torno tubular para produzir as cavilhas na própria marcenaria.  

 Montagem definitiva do painel: 

Principal dificuldade apresentada pelo processo de produção dos painéis. Essa 

etapa se mostrou muito desgastante e um tanto rudimentar, com emprego 

excessivo de esforço físico, sendo inviável principalmente se pensarmos numa 

produção em maior escala.  

Para otimizar esse processo, sugere-se estudar o desenvolvimento de um 

equipamento, como um tipo de prensa por exemplo, que possibilite uma 

montagem mais rápida e com menor esforço.  

Uma opção a ser experimentada, ainda que paliativa poderia ser a utilização de 

sargentos no lugar da aplicação de golpes para a junção das peças. Nessa 
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opção, seriam utilizados vários sargentos ou grampos (a quantidade seria 

variável de acordo com o comprimento do painel) os quais deveriam ser 

apertados simultaneamente, forçando o deslizamento das peças ao longo das 

cavilhas.  

6.2 AVALIAÇÃO DA RIGIDEZ À FLEXÃO DOS PAINÉIS 

Os painéis produzidos nesta experimentação foram idealizados para atuarem 

como painéis portantes, os quais deverão suportar, dentre outros esforços, a 

ação das cargas provenientes da cobertura da edificação. 

Conforme já colocado anteriormente, os principais requisitos de segurança 

estrutural referem-se às questões de estabilidade e resistência, nas quais a 

edificação como um todo e seus componentes devem apresentar níveis 

satisfatórios de segurança, sempre que submetidas à ação das cargas 

permanentes e acidentais, não devendo portanto, atingir os estados-limites 

último (ruína do componente) e de utilização (deformação excessiva do 

componente). 

De acordo com Calil et tal (2003) “na verificação da segurança das estruturas de 

madeira são usualmente considerados os estados limites de utilização”, os quais 

podem provocar:  

 “Deslocamentos que afetam a utilização normal da construção ou seu 

aspecto estético; 

 Danos a materiais não estruturais da construção e/ou que provoquem 

vibração excessiva; 

 Vibrações excessivas.”  

Para tanto, torna-se necessário prever o comportamento desses componentes à 

ação de tais esforços. Contudo, como indicado no item 4.4.2, os requisitos de 

resistência estrutural, foram avaliados por meio de ensaios exploratórios, onde o 

principal objetivo foi avaliar a rigidez à flexão dos painéis. 

Como se pode ver no esquema da figura 75, os principais esforços exercidos 

pelo carregamento da cobertura e que estão previstos para atuarem nos painéis 

portantes são a força de compressão (P) e o empuxo lateral (E). 
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Figura 75 - Esquema das principais forças atuantes no 
painel: Força de compressão (P) e Empuxo lateral (E) 

 

A resistência ao empuxo lateral depende da resistência do painel, mas 

sobretudo, de uma combinação de componentes do subsistema de vedação, 

como também dos demais subsistemas, arranjados de forma tal que possam 

conferir rigidez ao conjunto da edificação. 

A força de compressão por sua vez, atua no sentido do eixo longitudinal de cada 

painel provocando a flambagem do componente (figura 76). A resistência a esse 

tipo de deformação é dada, portanto, pela sua rigidez, que pode ser avaliada a 

partir da resistência do componente à flexão. 

 

 

 

 

 

Figura 76 – Esquema da deformação sofrida pelo painel portante, em 
conseqüência da atuação dos esforços de compressão 

 

Desse modo, para facilitar a montagem da experimentação, optamos por 

submeter os painéis a ensaios exploratórios de resistência à flexão, que foram 

realizados no LaMEM e, nos quais foi avaliada a rigidez de cada painel em 

relação ao eixo de menor inércia.  

Para efeito de comparação, bem como para verificar uma possível utilização dos 

mesmos componentes em outras situações (no caso de ser empregado como 

uma viga, por exemplo) foi também avaliada a rigidez em relação ao eixo de 
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maior inércia. Além disso, verificou-se ainda a eficiência dos painéis em relação 

à madeira maciça, para o quê, foram realizados ensaios de resistência à flexão 

em 12 lâminas de madeira utilizadas na confecção dos painéis. 

Os ensaios realizados na presente pesquisa não têm a pretensão de definir 

parâmetros para a produção dos painéis, mas sim dar indícios de que é 

possível, a partir de uma madeira considerada inicialmente como sendo de baixa 

qualidade e resistência mecânica, obter um componente capaz de atuar como 

elemento estrutural em subsistemas de vedação. 

Os itens a seguir descrevem os ensaios realizados, os materiais e equipamentos 

utilizados e os resultados obtidos.  

6.2.1 Materiais e equipamentos 

As características dos corpos de prova utilizados nos ensaios estão 

apresentadas no quadro 24 abaixo. A  figura 77 ilustra a seção dos painéis. 

 

Corpo de prova 

Seção (cm) 
Nomenclatura 

a b 

Comprimento 
(cm) Tipo de ligação 

Painel 1 7,50 31,03 242,40 Cavilha + adesivo PVA 

Painel 2 7,50 30,93 242,60 Cavilha + adesivo PVA 

Painel 3 7,50 30,63 242,80 Cavilha 

Painel 4 7,50 30,60 241,90 Cavilha 

Lâmina 1 1,90 6,91 33,50 - 

Lâmina 2 1,90 6,98 33,50 - 

Lâmina 3 1,87 6,97 33,50 - 

Lâmina 4 1,92 6,89 33,50 - 

Lâmina 5 1,91 6,94 33,50 - 

Lâmina 6 1,91 6,92 33,50 - 

Lâmina 7 1,93 6,92 33,50 - 

Lâmina 8 1,91 6,93 33,50 - 

Lâmina 9 1,92 6,92 33,50 - 

Lâmina 10 1,91 6,95 33,50 - 

Lâmina 11 1,91 6,91 33,50 - 

Lâmina 12 1,90 6,96 33,50 - 

Quadro 24 - Características do material ensaiado 

 

 

 

Figura 77 - Seção dos painéis ensaiados 

a

b
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Para realização dos ensaios foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Cilindro hidráulico, montado sobre um aparato composto por vigas de aço 

em perfil I e seções compostas de perfil U, sustentadas por tubos metálicos 

(figura 78); 

 Máquina universal de ensaios, no ensaio das lâminas 

 Anel dinamométrico – k = 1,790kgf, no ensaio dos painéis em relação ao eixo 

de menor inércia; 

 Anel dinamométrico – k = 4,693kgf, no ensaio dos painéis em relação ao eixo 

de maior inércia; 

 Anel dinamométrico – k = 4,659kgf, na determinação do módulo de ruptura; 

 Anel dinamométrico – k = 0,353kgf, no ensaio das lâminas; 

 Apoio articulado; 

 Barra metálica; 

 Lastro de areia; 

 Relógio Comparador com sensibilidade de milésimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Aparato utilizado para a realização dos ensaios  

Fonte: da autora 
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6.2.2 Descrição dos Ensaios 

6.2.2.1 Ensaio 1: Resistência à Flexão em Relação ao Eixo de Menor Inércia 

O primeiro ensaio buscou avaliar a rigidez dos painéis em relação ao eixo de 

menor inércia, tendo sido realizado com painel bi-apoiado mediante aplicação 

de carga concentrada no meio do vão.  

Para que essa carga pudesse ser distribuída por toda a largura do painel, foi 

instalada na face superior uma barra metálica colocada sobre um lastro de 

areia, de forma a compensar as possíveis irregularidades apresentadas pela 

superfície do painel.  

As leituras dos deslocamentos foram efetuadas no relógio comparador, instalado 

sob o corpo de prova. A figura 79 e a figura 80 ilustram a montagem do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 - Montagem do primeiro ensaio 

Fonte: da autora 

 

 

 

 

 

 

Cilindro hidráulico 

Anel dinamométrico 

Barra metálica 

Relógio 
comparador 

Corpo de prova 

Apoio 

Apoio 



 

 

184

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 - Montagem do ensaio  

Fonte: da autora 

 

O procedimento adotado para a realização dos ensaios, foi o carregamento até o 

deslocamento máximo admissível, cujo limite (ulim) estabelecido pela norma 

brasileira para as construções correntes, de acordo com Calil et al (2003), é de 

1/200 dos vãos. 

Para a presente experimentação foi adotado para o cálculo da flecha máxima, o 

vão de 232,0cm, para o qual foi considerado que os pontos de apoio dos painéis 

encontravam-se a 5cm das extremidades. O Valor encontrado foi de 1,16cm, 

dado pela equação 1.  

 

l ulim= 
200 

(1) 

 

Foram efetuados três carregamentos, sendo que o primeiro deles teve como 

objetivo verificar a carga necessária para atingir a flecha máxima, cujo valor 

encontrado a partir da leitura do anel dinamométrico, correspondeu a 3,67kN, 

equivalentes a 205 unidades. A partir daí, pode-se definir o número de leituras 

que deveriam ser feitas nos carregamentos subseqüentes. O valor da carga 

encontrada, foi obtido a partir do seguinte cálculo: 

 

nº de unidades x constante do anel (kgf) = carga aplicada (kgf) 

205 x 1,790kgf = 366,95kgf ~ 367,0kgf ou 3,67kN 

Barra metálica 

Relógio 
Comparador 

Anel dinamométrico 
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Definiu-se então, a realização de uma leitura a cada 30 unidades ou 0,54kN, até 

o limite de 210 unidades, o que equivale a 3,76kN, totalizando sete leituras.  

Para cada painel ensaiado foram efetuados dois carregamentos consecutivos, 

sendo que somente o painel 4 foi levado à ruptura. 

Os deslocamentos sofridos pelos corpos de prova, em função da carga aplicada, 

estão representados pelo gráfico da figura 81, obtido a partir da média 

aritmética das duas leituras efetuadas. Note-se que o painel 4 é o que apresenta 

menor resistência, visto que apresentou os maiores deslocamentos, enquanto 

que os demais painéis apresentaram um comportamento semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 - Gráfico carga x deslocamento, em relação ao eixo de menor inércia 

 

6.2.2.2 Ensaio 2: Resistência à Flexão em Relação ao Eixo de Maior Inércia 

O segundo ensaio avaliou a rigidez dos painéis em relação ao eixo de maior 

inércia e, assim como no primeiro ensaio, também foi realizado com o painel bi-

apoiado mediante aplicação de carga concentrada no meio do vão. 

Para assegurar a estabilidade dos corpos de prova durante o ensaio, foi 

necessária a instalação de um contraventamento junto ao aparato utilizado, 

conforme pode ser verificado na figura 82. 

Do mesmo modo como ocorreu no ensaio anterior, as leituras foram efetuadas 

no relógio comparador instalado sob o corpo de prova. 
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Figura 82 - Montagem do segundo ensaio.  

Fonte: da autora 

 

Foi adotado o mesmo procedimento do primeiro ensaio, tendo sido realizado um 

carregamento inicial, no primeiro corpo de prova, até o deslocamento máximo 

permitido de 1,16cm, uma vez que o vão considerado para o cálculo da flecha 

máxima, também foi o de 232,0cm. 

Para este ensaio, a leitura verificada no anel dinamométrico indicou 105 

unidades, o que corresponde a uma carga de aproximadamente 4,93kN, obtida 

a partir do seguinte cálculo: 

 

nº de unidades x constante do anel (kgf) = carga aplicada (kgf) 

105 x 4,693kgf = 492,76kgf ~ 493,0kgf ou 4,93kN 

  

A partir daí determinou-se que as leituras seriam realizadas no intervalo de 10 

unidades, correspondentes a 0,47kN cada, até o limite de 100 unidades ou 

4,69kN. No total foram efetuadas dez leituras em cada carregamento, sendo 

que, da mesma forma como no primeiro ensaio, cada corpo de prova foi 

carregado por duas vezes consecutivas. 

Em virtude do ensaio destrutivo para determinação do módulo de ruptura, 

efetuado no painel 4, o segundo ensaio foi realizado utilizando-se apenas três 

corpos de prova ao invés de quatro, como verificado no primeiro. 
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Os deslocamentos sofridos pelos corpos de prova, em função da carga aplicada, 

estão representados pelo gráfico da figura 83, obtido a partir da média 

aritmética das duas leituras efetuadas. Assim como no primeiro ensaio, o painel 

4 ofereceu menor resistência, tendo apresentado os maiores deslocamentos, 

enquanto que os demais painéis comportaram-se de forma mais semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Gráfico carga x deslocamento, em relação ao eixo de menor inércia 

 

6.2.2.3 Ensaio 3: Determinação da Força de Ruptura 

No primeiro ensaio, o painel 4 foi carregado até a ruptura o que ocorreu 

mediante a aplicação de uma carga de 20,96kN. No entanto, verificou-se que 

rompimento se deu numa região em que uma das lâminas externas apresentava 

desvio de grã, exatamente num ponto onde a peça foi furada para receber 

cavilha, ressaltando a importância de se considerar tal característica, na etapa 

de classificação e seleção das peças de madeira.  

As figuras 84 a 86 apresentam a seqüência do ensaio destrutivo realizado no 

painel 4. Na figura 84 pode-se observar a deformação sofrida pelo corpo de 

prova no momento do carregamento. A figura 85 mostra o exato momento de 

ruptura do painel, enquanto que as figuras figura 86 indicam o ponto onde 

ocorreu a ruptura. 
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Figura 84 - Ensaio destrutivo do painel 4: início do carregamento 

Fonte: da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 - Ensaio destrutivo do painel 4: instante da ruptura 

Fonte: da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Ensaio destrutivo do painel 4: corpo de prova rompido 

Fonte: da autora 
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Figura 87 - Ensaio destrutivo do painel 4: ponto de ruptura 

Fonte: da autora 

 

6.2.2.4 Ensaio 4: Determinação do Módulo de Elasticidade das Lâminas de 
Madeira 

Para este ensaio, foram utilizadas 12 lâminas, escolhidas aleatoriamente junto 

às peças utilizadas na confecção dos painéis. Os ensaios foram realizados em 

relação ao eixo de menor inércia, com as peças bi-apoiadas e a carga aplicada 

de forma concentrada no meio do vão. As leituras dos deslocamentos foram 

efetuadas no relógio comparador, posicionado sob as peças. 

Assim como no ensaio dos painéis, o procedimento adotado foi o carregamento 

até o deslocamento máximo admissível, que neste caso o vão adotado foi de 

33,5cm, correspondente a um deslocamento máximo de 0,168cm.  

No primeiro carregamento, efetuado para verificação da carga necessária para 

atingir o deslocamento máximo, a leitura obtida a partir do anel dinamométrico 

indicou 600 unidades, equivalente a uma carga de aproximadamente 2,12kN, 

obtida a partir do seguinte cálculo: 

 

nº de unidades x constante do anel (kgf) = carga aplicada (kgf) 

600 x 0,353kgf = 211,80kgf ~ 212,0kgf ou 2,12kN 

 

A partir daí determinou-se que as leituras seriam realizadas no intervalo de 100 

unidades, correspondentes a 0,35kN cada, até o limite de 600 unidades ou 
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2,12kN. No total foram efetuadas seis leituras, tendo sido realizados dois 

carregamentos consecutivos em cada corpo de prova, sendo que no primeiro a 

carga era aplicada sem intervalos, até o deslocamento máximo e, somente no 

segundo carregamento é que foram efetuadas as leituras. Os deslocamentos 

sofridos pelos corpos de prova, em função da carga aplicada, estão 

representados pelo gráfico da figura 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 - Gráfico carga x deslocamento do ensaio das lâminas de madeira 

6.2.2.5 Ensaio 5: Determinação da Força de Ruptura das Lâminas de Madeira 

Para determinação do módulo de ruptura da madeira, as lâminas utilizadas no 

ensaio anterior, foram carregadas até ruptura mediante a aplicação de uma 

carga concentrada no meio do vão e apresentaram uma força de ruptura média 

de 5,76kN. O gráfico da figura 89 apresenta a carga de ruptura para cada 

lâmina ensaiada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Carga de ruptura das lâminas de madeira 
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As figuras 90 a 92 a seguir ilustram o ensaio realizado. Na figura 90 observa-se 

a montagem do ensaio, bem como o inicio do carregamento. A figura 91 

apresenta a deformação sofrida pela lâmina e o início da ruptura. Por fim, a 

figura 92 apresenta as 12 lâminas rompidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 - Montagem do ensaio de ruptura das lâminas e início do carregamento  

Fonte: da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 – Deformação sofrida pelo corpo de prova e início da ruptura  

Fonte: da autora 
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Figura 92 – Corpos de prova rompidos  

Fonte: da autora 

 

Os itens a seguir apresentam os cálculos efetuados para avaliação da rigidez à 

flexão, da eficiência e do módulo de ruptura dos corpos de prova ensaiados. 

6.2.3 Análise dos Dados 

6.2.3.1 Determinação da Rigidez à Flexão dos Painéis (EI) 

A partir das leituras efetuadas no relógio comparador, que indicavam o 

deslocamento sofrido pelo corpo de prova, em função do carregamento aplicado, 

foi possível determinar o módulo de rigidez (EI) de cada painel ensaiado, 

aplicando-se os dados obtidos nos ensaios, na equação 2 a seguir. 

 

)Pl ³ 
EI = 

48)v 
(2) 

 

Onde: 

EI = módulo de rigidez dado pelo ensaio do painel (kNcm²) 

)P = 
variação da carga aplicada (l /200, de forma a garantir que não seja 

ultrapassado o limite de elasticidade) (kN) 

l = comprimento do vão (cm) 

)v = variação da flecha (cm) 
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6.2.3.2 Determinação da Eficiência (0) 

O grau de eficiência dos painéis,  expresso em porcentagem, é dado pela relação 

entre o módulo de rigidez calculado a partir dos resultados obtidos com ensaios 

de resistência à flexão dos mesmos, chamado módulo de rigidez experimental 

(EIexp), e o módulo de rigidez teórico (EIth), segundo a equação 3.  

 

EIexp 0 = 
EIth 

(3) 

 

Este por sua vez é obtido pelo produto entre o módulo de elasticidade da 

madeira maciça, calculado a partir do ensaio de resistência à flexão das 

lâminas, segundo a equação 4, e o momento de inércia teórico (Ith) do painel, 

que é calculado considerando como se este fosse uma peça maciça, a partir da 

equação 5.  

 

)Pl ³ 
E = 

48)vI (4) 

 

Onde: 

E = módulo de elasticidade (kN/cm²) 

)P = 
variação da carga aplicada no trecho elástico (l /200, de forma a garantir 

que não seja ultrapassado o limite de elasticidade) (kN) 

l = comprimento do vão (cm) 

)v = variação da flecha (cm) 

I = momento de inércia 

 

bh ³ Ith = 
 12 

(5) 

 

Onde: 

b = base do painel (cm) 

h = altura do painel (cm) 
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Contudo, para a avaliação da eficiência, adotamos como módulo de elasticidade 

da madeira maciça o valor médio de 1.794,4kN/cm².  

6.2.3.3 Determinação do Módulo de Ruptura (Mor) 

A partir do ensaio para determinação da força de ruptura dos painéis e das 

lâminas de madeira,  foi calculado os respectivos módulos de ruptura com base 

na equação 6 a seguir: 

 

Fl 
MOR = 

 4 
(6) 

 

Onde: 

F = força de ruptura 

l = comprimento do vão (cm) 

 

6.2.4 Resultados e Discussões 

Os quadros 25 e 26 a seguir apresentam uma síntese dos valores obtidos com a 

análise dos dados descrita acima, para cada painel em relação aos eixos de 

menor e maior inércia, respectivamente.  Os valores adotados para os módulos 

de rigidez de cada painel, correspondem à média aritmética das duas leituras 

efetuadas. 

 

Parâmetro Painel 1 Painel 2 Painel 3 Painel 4 

Ith (cm4) 1.090,90 1.087,38 1.076,84 1.075,78 

EIth (kNcm²) 1,95 x 106 1,95 x 106 1,93 x 106 1,93 x 106 

EIexp (kNcm²) 0,95 x 106 1,01 x 106 1,00 x 106 0,76 x 106 

0 (%) 48,7 51,8 51,8 39,4 

Quadro 25 – Resultados obtidos para os ensaios realizados em relação ao eixo de menor inércia. 

 

Parâmetro Painel 1 Painel 2 Painel 3 

Ith (cm4) 18.673,50 18.493,50 17.960,6 

EIth (kNcm²) 33,5 x 106 33,2 x 106 32,2 x 106 

EIexp (kNcm²) 1,05 x 106 1,14 x 106 0,65 x 106 

0 (%) 3,1 3,4 2,0 

Quadro 26 – Resultados obtidos para os ensaios realizados em relação ao eixo de maior inércia. 
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C.pro
va 

Painel L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 L.7 L.8 L.9 L.10 L.11 L.12 

MOR 
kN/cm 1.215,6 47,74 56,95 54,02 27,64 48,99 54,86 51,93 31,83 33,50 65,33 55,28 50,92 

Quadro 27 – Resultados obtidos para a determinação dos módulos de ruptura. 

 

Os resultados mostram que o componente é mais eficiente em relação aos 

esforços que atuam no mesmo sentido do eixo de menor inércia, tendo 

apresentado valores em torno de 50%, ou seja, metade da eficiência que o 

painel teria se fosse construído em madeira maciça, o que indica uma maior 

contribuição dos elementos de ligação, no caso as cavilhas, para aumento da 

rigidez do conjunto. Nesse caso, as cavilhas atuam como elementos de 

distribuição da carga entre as lâminas. Já no outro sentido, no qual as cavilhas 

deveriam transmitir os esforços de cisalhamento, a eficiência é muito baixa, 

tendo sido encontrado valores encontrados bastante inferiores, em torno de 3%, 

não indicando o uso dos painéis em componentes como vigas, por exemplo. 

Considerando que os esforços sofridos pelos componentes propostos, colocados 

inicialmente, atuarão no sentido do eixo de menor inércia, estes resultados 

indicam a viabilidade dos painéis para utilização como elementos portantes de 

vedação vertical, bem como para componentes como lajes de piso ou de forro. 

Estes ensaios mostram ainda que, a partir de uma madeira aparentemente de 

baixa qualidade, é possível produzir elementos estruturais, desde que haja um 

processo criterioso de seleção das peças e que sejam empregadas técnicas 

adequadas. Contudo, os mesmos têm caráter simplesmente exploratório e, 

portanto, não esgotam as necessidades de estudos mais específicos e 

aprofundados, de modo a possibilitar o aprimoramento da proposta a partir de 

seu redimensionamento, proposta de elementos de ligação mais eficientes, 

dentre outros aspectos. 


