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“Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei 

sobre os ombros de gigantes.”  

Isaac Newton 
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RESUMO 

 

O uso da madeira maciça como elemento estrutural é uma prática antiga para a 
humanidade, tendo uma relação intima com o desenvolvimento de muitas das 
primeiras sociedades humanas, porem a madeira maciça, apesar do excelente 
comportamento estrutural, sempre apresentou limitações envolvendo a forma e o 
tamanho da peça desejada, além da dificuldade que é dimensionar uma peça 
estrutural de um material ortotrópico, de forma a satisfazer critérios de segurança. 
Com o desenvolvimento de novos materiais com características mecânicas mais 
eficientes, mais fáceis de serem manipulados e sem limitações referentes ao tamanho 
e forma desejados, a madeira maciça e/ou serrada tornou-se sinônimo de material de 
baixa qualidade ou de uso temporário. No entanto, em muitos países, a madeira nunca 
perdeu a sua importância, no Canadá e nos Estados Unidos da América, por exemplo, 
a madeira é responsável por cerca de 90% das construções residenciais, no Chile as 
crescentes preocupações ambientais fizeram com que o governo federal elevasse a 
madeira a categoria de material de excelência, associando-o ao perfil sustentável, à 
alta capacidade estrutural, a beleza arquitetônica e ao impulso da economia local. 
Entretanto suas limitações persistem, com o objetivo de superá-las foram 
desenvolvidos novos materiais derivados da madeira serrada, entre estes a Madeira 
Laminada Colada (Cross Laminated Timber) que consegue, substituir de forma 
satisfatória o concreto armado em muitas situações. Porém para utilizá-la, é 
necessário conhecimento sobre as características do material, sobre as 
particularidades envolvidas no processo de dimensionamento das peças, dos 
elementos de ligação e sobre o detalhamento do projeto. Com o objetivo de transmitir 
partes destes conhecimentos, foi optado por desenvolver um projeto fictício de 
construção de um edifício de uso comercial de sete pavimentos projetado e 
dimensionado exclusivamente com madeira laminada colada, desta forma foram 
realizados os cálculos seguindo as orientações das normas técnicas vigentes e 
utilizando os parâmetros característicos da espécie Pinus taeda. Como resultado final 
foi desenvolvido um padrão de pilares e placas de CLT que atendem as necessidades 
impostas pelas cargas atribuídas de forma a garantir a estabilidade da estrutura, 
propiciando segurança para os usuários. 

 

 

Palavras-chave: Madeira Laminada Colada. Dimensionamento. Projeto Estrutural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ABSTRACT 

 

The use of solid wood as a structural element is an ancient practice for mankind, having 
an intimate relationship with the development of many early human societies, but the 
massive wood, despite the excellent structural behavior, always presented limitations 
involving shape and size of the desired part, besides the difficulty of dimensioning a 
structural part of an orthotropic material, in order to satisfy safety criteria. With the 
development of new materials with more efficient mechanical characteristics, easier to 
handle and without limitations regarding the desired size and shape, solid and / or 
sawed wood has become synonymous with low quality or temporary use material. 
However, in many countries, timber has never lost its importance in Canada and the 
United States of America, for example, wood accounts for about 90% of residential 
construction. In Chile, growing environmental concerns have federal government to 
elevate wood to the category of material of excellence, associating it with the 
sustainable profile, the high structural capacity, the architectural beauty and the boost 
of the local economy. However, its limitations persist, with the objective of overcoming 
them, new materials derived from sawn wood have been developed, among them the 
Laminated Laminated Timber that succeeds in satisfactorily replacing the reinforced 
concrete in many situations. However, in order to use it, it is necessary to know the 
characteristics of the material, the particularities involved in the dimensioning process 
of the parts, the connecting elements and the details of the design. In order to transmit 
parts of this knowledge, it was decided to develop a fictitious project of building a 
commercial building of seven floors designed and dimensioned exclusively with glued 
laminated wood, in this way the calculations were carried out following the guidelines 
of the current technical standards and using the characteristic parameters of the 
species Pinus taeda. As a final result, a standard of CLT columns and boards have 
been developed that meet the needs imposed by the assigned loads in order to 
guarantee the stability of the structure, providing security for the users. 
 

 

Keywords: Cross Laminated Timber. Design. Structural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A madeira é o material de construção mais antigo utilizado pelo homem. 

Quando os primeiros grupos nômades de seres humanos iniciaram a construir seus 

abrigos temporários eles, provavelmente utilizavam galhos como elemento estrutural. 

Ao longo do processo de assentamento as construções foram se tornando mais 

complexas e com uma vida útil mais longa porem continuava sendo construída com 

madeira. Estas estruturas datam do período neolítico ou idade da pedra polida, 

contemporâneas as técnicas mais primitivas de agricultura. 

Porem seu uso foi diminuindo à medida que foi sendo substituída, pelo concreto 

e aço, materiais que supriam as necessidades modernas pois permitiam construir 

estruturas cada vez mais altas e venciam vãos cada vez maiores, superando as 

desvantagens clássicas da madeira com relação a limitação do tamanho dos 

elementos construídos por ela e a anisotropia característica do material. 

 Esses materiais permitiram a criação de estruturas mais arrojadas e mais 

modernas, fruto da constante evolução nos cálculos e no conhecimento de suas 

propriedades. Em contrapartida o uso da madeira foi sendo abandonado, sendo 

limitado a construções residenciais ou tornando-se sinônimo de estruturas precárias, 

pouco confiáveis e com baixa qualidade. 

Atualmente ainda existe um enorme preconceito com relação ao uso da 

madeira como elemento construtivo, é comum ouvir expressões como “aquele barraco 

de madeira” ou “aquela pessoa mora numa casa velha ainda feita de madeira”, porem 

esse preconceito é um engano, a madeira pode e deve ser usada como um material 

nobre, de alto padrão de qualidade e com capacidade para resistir as necessidades 

impostas. 

Durante o século XX foram desenvolvidos novos produtos utilizando a madeira 

serrada como matéria prima, com o objetivo de criar materiais que possam vencer as 

limitações naturais do material, facilitar seu uso por parte dos profissionais e manter 

suas características positivas, eles apresentam excelentes resultados, sendo testados 

em ambientes controlados, além de respeitar diversas normas e regulamentos 

internacionais. Podemos citar como exemplo destes materiais a Madeira Laminada 

Colada (“Cross Laminated Timber”, CLT) que será utilizada neste projeto, outros 

exemplos que podemos citar: 
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· Madeira Folheada-colada (“Laminated Veneer Lumber” - LVL); 

· Aglomerados de partículas de madeira longas e orientadas (“Oriented Strand 

Board” – OSB); 

· Parallel Strand Lumber (PSL); 

· Laminated Strand Lumber (LSL); 

· Contraplacados (“Plywood”). 

 

O fato de muitos engenheiros e arquitetos também apresentarem restrições no 

uso da madeira como elemento estrutural colabora para esse mito com relação a 

madeira. Uma das principais razões é com relação ao comportamento do material, o 

concreto e o aço tendem a apresentar um comportamento homogêneo em toda a 

peça, o que facilita prever o comportamento do material sob a ação das cargas e 

tensões. A madeira, por ser um produto de origem orgânica, não tem este 

comportamento homogêneo, dificultando muito o processo de cálculo estrutural e a 

previsão do comportamento. Exigindo desta forma, profissionais mais especializados 

no seu uso (SZÜCS et al., 2015). 

Professor Gesualdo (2003, p 5), em suas notas de aula, para a Universidade 

Federal de Uberlândia reforça essa questão sobre os profissionais e o uso de 

estruturas de madeiras “[...] ...Em geral, as universidades brasileiras não oferecem um 

preparo adequado ao engenheiro civil na área da madeira. Este despreparo do 

engenheiro causa uma fuga à elaboração de projetos e estruturas de madeira...[...]”. 

Na maioria das vezes os projetos feitos de madeira no Brasil são idealizados e 

executados por carpinteiros, profissionais importantes, mas que não têm o 

conhecimento técnico necessários para idealizar o projeto. Esta falta de conhecimento 

faz com que muitas construções apresentem erros de dimensionamentos, 

empenamentos, torções e instabilidades, culminando, consequentemente com 

estruturas de baixa qualidade e novamente colaborando com o preconceito tão 

firmemente instalado na cultura brasileira. 

Porém o uso da madeira como elemento estrutural em grandes edifícios vem 

se disseminando no mundo, como exemplos, podemos citar (COSTA, 2013):  

 

· HoHo com 24 pavimentos em Viena na Áustria ainda em planejamento; 
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· Haut com 21 pavimentos em Amsterdam na Holanda com previsão de entrega 

em 2020; 

· Brock Commons Tallwood House com 18 pavimentos em Vancouver no 

Canadá, entregue em 2017. 

 

Projetos como o presente, ainda que apenas de cunho acadêmico e não com 

finalidade econômica, podem servir para desmistificar o mito envolvendo a madeira e 

seu uso como material de construção. 

Sendo assim, qual a viabilidade técnica de desenvolver um edifício comercial, 

com sete pavimentos tendo seus elementos estruturais desenvolvidos utilizando 

madeira laminada colada (MLC) no munícipio de Caçador no estado de Santa 

Catarina? 

Como características relevantes da madeira podemos citar a baixa densidade, 

que é o equivalente a quase um oitavo da densidade do aço, permitindo ter uma 

excelente relação entre o peso e a resistência e é um material sustentável e renovável. 

Diferente do que a maioria da população pensa o uso da madeira não 

provocaria desmatamento ou mesmo um acidente ecológico (PFEIL; PFEIL, 2003). 

A madeira é o único material realmente renovável. A extração das jazidas de 

metal e de calcário causa danos irreversíveis ao ambiente, enquanto que a madeira 

originária de reflorestamento é uma opção economicamente mais viável e mais correta 

do que a exploração desenfreada dos recursos naturais oriundos de florestas nativas. 

A silvicultura é uma engrenagem muito importante da economia de muitas regiões do 

mundo, as regiões centro norte e norte de Santa Catarina, se destacam na produção 

da madeira de reflorestamento bem como na produção da maioria de seus 

subprodutos (móveis, placas de OSB, celulose, papel, etc..), sendo o Pinus taeda a 

principal espécie de remanejo, gerando emprego e renda para a população local, além 

de desenvolvimento sustentável e ecologicamente correto para a região. 

Não se pode ignorar também que o processo de beneficiamento da madeira é 

muito mais limpo que o processo de fundição de aço ou a fabricação do cimento 

Portland, ambos produzidos após um intenso processo fabril altamente poluente e que 

demanda uma enorme quantidade de recursos energéticos. Claro que não podemos 

desprezar estes materiais, insubstituíveis em determinadas demandas, mas com a 

disseminação do conhecimento técnico sobre o uso da madeira como elemento 



15 
 

estrutural podemos substituir o consumo destes materiais quando possível, 

diminuindo seu impacto ambiental e promovendo desenvolvimento sustentável. 

Apesar de pontos positivos a madeira tem desvantagens, o principal é a 

susceptibilidade ao ataque de agentes biológicos, mas com elementos construtivos 

corretamente aplicados, tratamentos químicos, projetos bem dimensionados e 

manutenção constante, estas desvantagens podem ser contornadas. 

Outro preconceito comum é com relação ao caráter inflamável da madeira, a 

peça pode ser destruída completamente em situações de incêndio, situação 

facilmente contornada com o uso de um retardante químico ou com um revestimento 

antichamas. Apesar de inflamável uma peça de madeira continua com suas 

características mecânicas sob o efeito do calor, fazendo com que ela se mantenha 

estável por mais tempo em um incêndio, do que uma peça de aço ou concreto armado 

de mesma seção (SZÜCS et al., 2015). 

O objetivo geral deste trabalho será desenvolver um projeto estrutural de um 

edifício comercial, com sete pavimentos tendo seus elementos estruturais 

desenvolvidos utilizando madeira laminada colada proveniente do Pinus taeda. 

Tendo como objetivos específicos: 

 

· Fundamentar cientificamente todos os conhecimentos necessários para a 

elaboração do projeto; 

· Dimensionar peças estruturais utilizando madeira laminada colada; 

· Elaborar e apresentar memorial de cálculos, para facilitar a compreensão do 

processo de dimensionamento; 

· Apresentar o projeto de formas do edifício. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Para que seja possível dimensionar o desempenho de qualquer elemento 

estrutural é necessário conhecer as características do material utilizado, suas 

características mecânicas e físicas. Em especial com relação a madeira, sendo um 

material ortotrópico, reconhecer as verdadeiras relações de tensão e deformação não 

é uma atividade fácil (CORREIA, 2009). 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Utilizando bibliografia de autores conceituados e desenvolvendo o trabalho 

baseado em normas regulamentares internacionais, é possível apresentar os 

conhecimentos necessários para atingir os objetivos do projeto. 

 

2.1.1 Classificação das Árvores 

 

Segundo Szücs et al. (2015), as árvores são classificadas como vegetais 

superiores, pertencentes ao filo Spermatophyta, apresentando anatomia e fisiologia 

extremamente complexas. Sendo que, para a construção civil em geral, apenas dois 

grupos detêm nosso interesse, devido a possibilidade de produzirem madeira. 

Correia (2009), descreve as árvores da classe gimnospermas, ou popularmente 

conhecidas como madeiras brandas ou macias (Figura 1), são caracterizadas por não 

apresentarem frutos, daí o nome derivado do grego gymno, que significa “nu” e sperm 

significando “semente”. Sendo que o grupo mais comum das gimnospermas são as 

árvores do grupo conipherophyta ou árvores coníferas. 

 Szücs et al. (2015, p.15), cita algumas características das árvores coníferas: 

 

[...] cujas flores são ‘cones’ ou ‘estróbilos’. A maioria possui folhagem em 
forma de agulha, denominadas como aciculifoliadas e raízes pivotantes. 
Essas árvores apresentam madeira mole e são designadas 
internacionalmente por softwoods. 

 

Para Gesualdo (2003), as árvores coníferas são, mais facilmente encontradas 

no hemisfério norte os exemplos mais comuns desta ordem são os pinheiros, o abeto 
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e o cedro. No Brasil temos uma espécie nativa desta ordem que é a Araucária ou 

Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifólia). 

 

Figura 1 - Araucaria angustifólia 

 
Fonte: Flores e folhagens (2018) 

 

Correia (2009), cita que, em geral as árvores coníferas, apresentam boa 

resistência a compressão e a ainda melhor a tração e elevada taxa de crescimento, 

sendo economicamente mais vantajosas, porém apresentam baixa durabilidade em 

comparação com as árvores do grupo angiospérmicas. 

Szücs et al. (2015), as árvores do grupo angiospermae, do grego aggeoin 

“vaso” ou “urna” e sperm “semente”, popularmente conhecidas como folhosas ou 

madeiras duras, são divididas em monocotiledóneas e as dicotiledóneas, seus frutos 

protegem as sementes e tem substâncias que nutrem o solo durante a germinação da 

semente. A folha seminal ou embrionária é conhecida como cotilédone, as 
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angiospermae são classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, de acordo 

com o número deles. 

Bauer (2008), as árvores do grupo angiospermae são popularmente 

conhecidas no Brasil como “árvores de madeira de lei”, pois sua extração era 

controlada pela lei portuguesa, durante o período colonial. Detém 65% das espécies 

conhecidas de árvores 

Para Gesualdo (2003), as monocotiledôneas são divididas em palmas e 

gramíneas, entre elas podemos citar a cana-de-açúcar, palmeira, bambu, arroz, 

capim, banana, coqueiro, etc. A maioria das monocotiledôneas não produzem 

madeira, porem o bambu apresenta uma boa resistência mecânica e pequeno peso 

específico, sendo utilizado como material estrutural em muitos lugares do mundo. 

Correia (2009), as dicotiledôneas são um grupo bem mais vasto, incluindo 

desde plantas rasteiras como o feijão e o amendoim até grandes árvores como o 

carvalho e o eucalipto. Nem todas as dicotiledôneas produzem madeira, no entanto 

as que produzem são conhecidas como árvores de madeira dura ou hardwoods, tendo 

características mecânicas superiores às coníferas, porem apresentam taxas de 

crescimento muito inferior, tornando o cultivo das dicotiledôneas desinteressante 

economicamente falando. 

Ainda, Correia (2009), nos descreve mais um pouco essa desvantagem das 

árvores dicotiledôneas: 

 

...Este grupo de madeiras, tem uma taxa de crescimento lenta, podendo, 
nalguns casos, atingir a maturação só ao final de 100 anos, tem 
características naturais que beneficiam a sua durabilidade, são 
economicamente dispendiosas, uma vez que a maioria delas são tropicais... 

 

2.1.2 Fisiologia e Anatomia das Árvores 

 

Gesualdo (2003), as raízes são responsáveis pela coleta da água e dos 

nutrientes do solo, sintetizando estes materiais na seiva bruta, este material ascende 

pelo caule até as folhas. Na presença de luz, calor e gás carbônico a seiva bruta é 

sintetizada na seiva elaborada, através do processo de fotossíntese. Este material 

mais refinado e nutritivo, é transportado de volta ao caule por todas as camadas, para 

nutrir as células, permitindo que elas se multipliquem, para formar um novo tecido e 

consequentemente aumentando o tamanho da planta. 
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As árvores crescem no sentido diametral, de dentro para fora, camada após 

camada de tecido celular lenhoso, esse crescimento é visível em um corte transversal, 

porquê a coloração do tecido formado em períodos diferentes do ano é bastante 

distinta (SZÜCS et al., 2015). 

Correia (2009), no período do verão/primavera a árvore produz uma quantidade 

maior de nutrientes devido a abundância da seiva elaborada, gerando assim um tecido 

mais claro e com células de crescimento rápido porem com estrutura frágil. No 

inverno/outono a escassez, principalmente, de calor e luz do sol, faz com que a 

produção de seiva seja menor, assim as células formadas são menores e mais 

próximas umas das outras, formando um tecido com crescimento mais lento, de cor 

mais escura e mais resistente. Desta forma é possível contar a idade da planta através 

da sucessão de anéis escuros e claros, ou seja, de invernos e verões que a planta 

sobreviveu. 

 

Durante o crescimento da árvore esses tecidos vão se superpondo em forma 
de cones, com maior atividade durante as estações quentes (principalmente 
no verão) e menor intensidade nas estações frias (principalmente no inverno), 
quando há menor intensidade solar e poucas chuvas. (ALMEIDA, P. A. 
O.,1990 p. 2.) 

Figura 2 - Corte transversal do tronco de uma árvore

 

A. Medula      
B. Cerne 
C. Raio Medular 
D. Borne 
E. Câmbio 
F. Líber 
G. Casca 

Fonte: Correia (2009) 
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Ainda, segundo Correia (2009), a casca é a camada mais externa, com a função 

de proteger o tecido lenhoso, tem espessura irregular variando de acordo com o 

histórico de desenvolvimento da planta, é formada por células mortas com uma união 

estável entre elas. Com poucas exceções, as cascas das árvores não têm muito apelo 

econômico. Abaixo da primeira camada da casca existe o líber, considerada como a 

camada “viva” da casca, tem a mesma função de proteção porem suas células estão 

vivas. 

 Bauer (2008), após a casca encontra-se o câmbio, estrutura de intensa 

atividade celular, é no câmbio que são geradas as células que vão aumentar o 

diâmetro da árvore de acordo com o período do ano e a concentração da seiva. 

O lenho é a parte mais interna do caule, é este o material utilizado para fabricar 

os subprodutos da madeira. Sendo subdividido em borne e cerne. Borne ou alburno, 

é a parte mais jovem do lenho, constituído de células vivas que garantem o processo 

de ascensão da seiva bruta das raízes até as folhas, devido a isso é preenchido por 

uma grande quantidade de água e substâncias nutritivas, sendo o principal alvo do 

ataque dos insetos, bactérias e fungos (SZÜCS et al., 2015). 

Bauer (2008), o cerne é uma camada formada pelas células mais antigas do 

borne que após morrerem, sofrem um processo de transformação celular, são 

empregadas por lenhina, resinas, taninos e corantes, tais substâncias fazem com que 

as paredes celulares fiquem mais espessas, dando mais resistência, estabilidade e 

densidade para as células que compõem este tecido, o cerne tem função estrutural 

para a árvore, sendo a parte mais dura do caule. No caso de construções utilizando 

madeira em tora, é justamente o cerne a parte utilizada. 

Szücs et al. (2015), o raio medular ou anel de crescimento anual, é a marca de 

coloração distinta gerada pela gênese da madeira em períodos distintos do ano. 

A medula apresenta os vestígios do início da formação da planta, quando ainda 

era jovem, este tecido é composto por um material mole, esponjoso e sem resistência 

mecânica, sendo descartado durante o processo de beneficiamento (BAUER, 2008). 

Segundo Bruger e Richter (1991), as células das árvores tem forma alongada 

e oca semelhante a um canudo, através desta cavidade a seiva flui verticalmente ou 

horizontalmente, de acordo com a função. Sendo classificadas traqueídeos, vasos, 

fibras e os raios medulares. 
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Para Szücs et al. (2015), as células do tipo traqueídeos tem formas alongadas, 

fechadas e pontiagudas. Entre as células adjacentes, existe uma válvula, denominada 

pontuações areoladas, que controla o fluxo da seiva. 

Para Correia (2009), os traqueídeos além da função de armazenamento de 

nutrientes, também apresentam função de suporte mecânico. 

Além dos traqueídeos, existem linhas finas desenvolvendo no sentido radial, 

são os raios medulares, sua função é armazenar substâncias nutrientes (BAUER, 

2008). 

Podemos classificar os vasos como poros que aparecem em um corte 

transversal com diâmetros de 20 µ até 500 µ. As fibras são formadas por células de 

paredes grossa com pequenos vazios chamados lúmen, seu comprimento varia de 

500 µ até 1500 µ (SZÜCS et al., 2015).  

A composição química da madeira, quase não varia entre as espécies sendo 

constituída por aproximadamente 60% de celulose, 28% lenhina e o restante óleos, 

resinas, açúcares, amidos, taninos, substâncias nitrogenadas, sais inorgânicos e 

ácidos orgânicos (CORREIA, 2009). 

 

A celulose é um polímero constituído por várias centenas de glucoses. É 
encontrada nas paredes das fibras, vasos e traqueídes. Já a lignina age na 
madeira como um cimento ligando as cadeias de celulose dando rigidez e 
dureza ao material (SZÜCS et al., 2015, p. 20). 

 

A estrutura interna de uma árvore, forma um excelente sistema vascular, por 

exemplo, um eucalipto adulto consegue transferir para a atmosfera 400 litros de água 

em um dia quente de verão, sendo a massa de água dentro da árvore é de até 5 vezes 

maior que a massa da árvore seca. Sendo que esse sistema vascular permanece ativo 

mesmo após o abate da árvore, devido a isso em poucas horas é possível identificar 

uma redução da massa pela metade, devido à perda de água (ALMEIDA, 1989).  

 

2.1.3 Propriedades Físicas 

 

A madeira é um material de origem orgânica, com características físicas e mecânicas 

muito heterogêneas, fatores envolvendo o crescimento da planta, variação climática, 

abundância ou falta de nutrientes, podem fazer com que a madeira de uma mesma árvore em 

pontos distintos tenha características diferentes (CORREIA, 2009). 
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Bauer (2008), destaca a importância de conhecer as propriedades físicas da madeira 

antes da concepção do projeto, pois desta forma é possível prever o comportamento do 

material sob as situações impostas a ele. Determinando valores médios para as características 

é possível determinar o uso mais adequado para o material e descartando as espécies 

desaconselháveis para uso. 

Para Gesualdo (2003), as características físicas mais importantes a se conhecer na 

madeira, do ponto de vista estrutural são: 

 

· Umidade; 

· Densidade; 

· Retratibilidade; 

· Resistência ao fogo; 

· Elasticidade. 

 

Os procedimentos para a definição destes parâmetros são explicados e detalhados nos 

anexos da Norma Brasileira para Projeto de Estrutura de Madeira, NBR 7190 (ABNT, 1997). 

 

2.1.3.1 Umidade 

 

A madeira é um material hidroscópico, ou seja, ela absorve água até 

estabelecer equilíbrio com o ambiente ao seu redor, isso leva a uma variação da 

humidade interna provocando alterações nas características físicas e mecânicas 

(CORREIA, 2009). 

A água é encontrada em três condições distintas na madeira: água de 

constituição, água de impregnação e água livre. A água de constituição está em 

combinação química com seus elementos não pode ser retirada da madeira sem 

destruição do material. A água livre preenche os vazios celulares, sendo retirada com 

relativa facilidade através do processo de secagem (CORREIA, 2009). 

A água de impregnação está dentro das células, ela mantém o equilíbrio da 

umidade do tecido lenhoso e do ar ambiente, quando está em grande quantidade 

dentro das células elas ficam inchadas, aumentando o volume da peça de madeira. 

Essa variação da umidade, influência todo o comportamento físico-mecânico da peça. 
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Devido a isso, a água de impregnação é retirada da peça, através do processo de 

secagem (BAUER, 2008). 

Logo após o abate, a madeira perde rapidamente a água livre até atingir o ponto 

de saturação das fibras, em média 25% de umidade, após esse valor, a peça começa 

a perder a água de impregnação e se contrair, ganhando desta forma resistência. Para 

situações de cálculo estrutural, é definido internacionalmente o valor de 12% como 

umidade ideal da peça, a umidade influencia diretamente na densidade da peça 

(SZÜCS et al., 2015). 

O teor de umidade na madeira, corresponde a relação entre a massa da água 

nela contida e a massa da madeira seca (NBR 7190, ABNT, 1997). 

 

!(%) = "#$ &#'#* "× 100 (1) 

 

Onde: 
 

mi = massa úmida  

ms = massa seca  

 

2.1.3.2 Densidade 

 

A densidade da madeira está ligada a hipótese de homogeneidade do material, 

sendo uma relação entre a massa específica e o volume correspondente, ambas as 

grandezas obtidas com o mesmo teor de umidade (ALMEIDA, 1989). 

 

A densidade é uma das principais características físicas da madeira, porque 
condiciona a maioria das propriedades mecânicas, razão que justifica a 
inclusão de condicionalismos com ela relacionados nas normas de 
classificação de madeiras. Há, na realidade, uma correlação bastante 
consistente entre a densidade e a resistência mecânica, as madeiras mais 
pesadas são em geral mais resistentes (CORREIA, 2009, p. 17). 

 

São apresentadas duas densidades diferentes na norma brasileira, a 

densidade básica e a densidade aparente. A densidade básica é definida como a 

massa específica convencional obtida na relação entre a massa seca e pelo volume 

saturado. A densidade aparente é obtida na relação citada acima, massa dividida pelo 

volume na umidade de 12%, sendo está a referência para cálculo estrutural (SZÜCS 

et al., 2015). 
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Densidade básica:  

  

+ = #','-. (2) 

ms = massa em quilogramas da peça seca  

Vsat = volume da peça saturada em metros cúbicos  

  

Densidade aparente:  

  

+ = "#/2,/2  (3) 

  

m12 = massa da madeira à 12%  

V12 = volume da madeira à 12%  

 

2.1.3.3 Retratibilidade 

 

É o processo de redução ou aumento das dimensões da peça devido ao 

movimento da água de impregnação, sendo maior os valores de retratibilidade na 

direção tangencial, seguidas pela radial e axial (GESUALDO, 2003). 

 Para Correia (2009), a justificativa para a diferença de valores de 

retração/expansão entre os planos tangencial, radial e axial, se deve a característica 

ortotrópica e heterogénea. Sendo que as variações no plano axial são quase 

insignificantes. As retrações tangenciais chegam a ser duas vezes superiores às 

radiais. 

 A retração tangencial pode apresentar até 10% da variação dimensional, 

gerando torção nas peças. A retração radial leva a rachaduras nas peças. Por fim a 

variação axial responsável por 0,5% da variação dimensional da peça (SZÜCS et al., 

2015). 

Bauer (2008), apresenta três precauções que devem ser tomadas para evitar o 

fenômeno de retratibilidade, sendo a primeira decorrente do processo de equilíbrio do 

grau de umidade da peça de madeira e do meio ambiente, sendo indicado desta forma 

o uso de madeiras com teores de umidade compatíveis com o ambiente; a segunda 

recomendação se refere ao desdobro radial, quando as pranchas são retiradas 
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normalmente aos anéis de crescimento; Por fim, a última recomendação é o uso de 

peças com óleos e resinas impermeabilizantes, que evitam o fluxo de entrada ou saída 

da água. 

 

2.1.3.4 Resistência ao fogo  

 

A combustão pode ser definida como, processo químico de reação rápida e 

exotérmica, iniciada por uma ignição, com um material combustível e um comburente, 

normalmente o oxigênio. A madeira é considerada um material combustível devido ao 

carbono, o oxigênio e o nitrogênio presentes em sua estrutura molecular (CORREIA, 

2009). 

Para Szücs et al. (2015), as faces da peça de madeira expostas ao fogo tornam-

se um combustível para o incêndio, mas, após alguns minutos, essas faces passam 

por um processo de carbonização e tornam-se isolantes térmicos, protegendo desta 

forma o núcleo da peça. 

Bauer (2008), refere que a madeira não tratada, se incendeia na temperatura 

de 275°C, este incêndio continua aceso enquanto existir gases combustíveis na peça, 

mantendo essa temperatura o fogo se apaga após surgir uma camada de material 

carbonizado, com uma espessura de aproximadamente 10 mm por face, garantindo 

que, em uma peça com mais de 25 mm de espessura, ela continua com certa 

resistência. 

O aumento da resistência, ocorre devido ao aumento da temperatura ser maior 

que a perda de resistência da seção, pelo avanço da queima pelo fogo. Esse 

fenômeno ocorre dentro de um tempo limite, que pode ser previsto de acordo com as 

dimensões da peça de madeira, esse tempo é definido pela regulamentação de 

controle de incêndio, do corpo de bombeiro local (ALMEIDA, 1994). 

 

Figura 3 - Degradação de uma Peça de Madeira pelo Fogo 

 
Fonte: Correia (2009) 
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Para Correia (2009), uma peça de madeira dentro de um incêndio com 

temperatura inferior a 280°C não sofre ruptura súbita, diferente de uma peça de metal 

que perde drasticamente sua resistência em temperaturas próximas aos 300°C. 

Verifica-se que a madeira é degrada pelo fogo como material, mas não perde suas 

propriedades mecânicas devido ao calor. A velocidade de degradação da madeira 

sem proteção é de 0,6 a 0,7 mm/minuto/ face exposta. Caso a madeira tenha algum 

tipo de proteção com materiais ignífugos ou retardantes de fogo essa velocidade de 

degradação pode cair para até um terço ou mais. 

É possível classificar as estruturas de madeira de acordo com a sua resistência 

ao incêndio e suas dimensões, toas as peças com espessuras inferiores a 20 mm são 

consideradas propagadoras de incêndio, pois são consumidas com muita facilidade 

em um incêndio de baixa temperatura (<275°C); Peças ente 20 mm até 25 mm de 

espessura são consideradas seguras se instaladas em pontos onde não existe a 

possibilidade de correntes violentas de ar; Qualquer peça maior que 50 mm de 

espessura, podem ser empregada normalmente, sendo inclusive mais seguras que 

peças de metal (BAUER, 2008). 

Devido a previsibilidade e estabilidade da estrutura de madeira em um incêndio, 

muitos corpos de bombeiros de países diferentes preferem o uso da madeira do que 

o metal, sendo regulamentadas através de muitas normas internacionais, as 

coníferas, por exemplo, queimam até 2 cm em 30 minutos e 3,5 cm em 60min (SZÜCS 

et al., 2015).  

Figura 4 - Vigas de metal danificadas após incêndio. 

 
Fonte: Madeira estrutural wordpress (2018) 



27 
 

 

2.1.3.5 Elasticidade (E) 

 

A elasticidade é a propriedade que representa a capacidade de um material 

sólido retornar a sua forma original, após a retirada da carga aplicada sobre ela. 

(MORESCHI, 2010). 

A madeira é um material ortótropo, ou seja, apresenta propriedades mecânicas 

diferentes para cada direção, desta forma a madeira serrada é dividida em três planos 

de simetria elástica distintas, plano longitudinal, radial e tangencial (ALMEIDA, 1990). 

Em projetos estruturais de madeira apenas é considerada a rigidez no sentido 

paralelo e normal ao feixe de fibras. Desta forma empregasse uma relação 

simplificada entre os módulos de elasticidade paralelos as fibras e o modulo de 

elasticidade na direção longitudinal as fibras (NBR 7190, ABNT, 1997). 

O módulo de elasticidade longitudinal (E0) é determinado através do ensaio de 

compressão paralela às fibras da madeira, já o módulo de elasticidade normal ou 

longitudinal as fibras (E90) é determinado pela seguinte expressão, conforme item 

6.1.4 da NBR 7190 (ABNT, 1997): 

 

3456 = 170346 (4) 

Ew90 = módulo de elasticidade na direção longitudinal as fibras; 

Ew0 = módulo de elasticidade paralela as fibras. 

 

Para determinar o módulo de elasticidade na flexão (EM), deve-se utilizar o 

método de ensaio relacionado com o módulo de elasticidade longitudinal, conforme 

as expressões retiradas da NBR 7190 (ABNT, 1997) – item 6.3.4: 

 

Para árvores coníferas: 

38 = 09:; × 36! (5) 

  

Para árvores folhosas: 

38 = 09<0" × "36 (6) 
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2.1.4 Propriedades Mecânica 

 

Segundo a NBR 7190 (ABNT, 1997): 

 

A resistência é determinada convencionalmente pela máxima tensão que 
pode ser aplicada a corpos-de-prova isentos de defeitos do material 
considerado, até o aparecimento de fenômenos particulares de 
comportamento além dos quais há restrição de emprego do material em 
elementos estruturais. De modo geral estes fenômenos são os de ruptura ou 
de deformação específica excessiva. 

 

Mantendo a característica ortótropica da madeira, as propriedades de 

resistência da madeira também variam segundo o plano longitudinal, paralelo e 

inclinado às fibras, porem as resistências nas direções tangencial e radial são muito 

próximas e devido a isso, para questões de cálculo estrutural, utiliza-se apenas as 

direções paralela e perpendicular às fibras (MORESCHI, 2010). 

 

2.1.4.1 Compressão 

 

A madeira apresenta uma grande resistência a compressão no sentido paralelo 

as fibras, neste sentido, as forças agem ao longo do comprimento das células e estas 

trabalham em conjunto para resisti-la (MORESCHI, 2010). 

A solicitação perpendicular às fibras, pode-se traduzida também como 

resistência ao esmagamento, as fibras são apertadas entre si até que se atinja a 

tensão de esmagamento. Quando a zona de compressão diminui, aumenta a rigidez 

e surgem assim tensões mais elevadas, característica explicada pela transferência da 

carga pelas fibras para as zonas descarregadas. A resistência a compressão no 

sentido perpendicular às fibras é consideravelmente mais baixa que a resistência no 

sentido paralelo, aproximadamente em 20% (CORREIA, 2009). 
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Figura 5 - Esforços de Compressão 

 
Fonte: Burger e Richter (1991) 

 

2.1.4.2 Tração 

 

A tração pode ocorrer em uma peça de madeira no sentido paralelo as fibras 

ou perpendicular às fibras, sendo que as propriedades referentes às duas solicitações 

são diferentes (SZÜCS et al., 2015). 

É aconselhável evitar esforços de tração normal às fibras, pois nesse tipo de 

esforço apenas a aderência mutua entre as fibras apresenta alguma resistência sendo 

essa muito frágil e não exige esforço para ser rompida, quando for inevitável, devem 

ser utilizados dispositivos de reforço como estribos metálicos (BAUER, 2008). 

Podemos encontrar ruptura paralelo às fibras em dois modos, por deslizamento 

entre as células ou por rupturas das células, em ambos os casos a peça apresenta 

baixos valores de deformação e elevados valores de resistência (MORESCHI, 2010). 
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Figura 6 - Esforços de Tração 

 

Fonte: Burger e Richter (1991) 
 

Ao contrário das demais características mecânicas, a resistência a tração não 

sofre influência da densidade do tecido lenhoso e sim, depende da composição 

química do aglomerante das fibras e da disposição celular destes elementos (BAUER, 

2008). 

 

2.1.4.3 Cisalhamento 

 

Para Moreschi (2010), cisalhamento consiste na separação das fibras 

causadas devido a um esforço paralelo as fibras, na madeira o cisalhamento é 

diretamente proporcional à sua densidade, mas depende do sentido aplicado. 

Na madeira, devido a ortótropia, o cisalhamento ocorre através de três formas: 

Perpendicular às fibras, longitudinal às fibras e perpendicular aos anéis de 

crescimento (cisalhamento rolling). O cisalhamento perpendicular às fibras não é o 

mais crítico pois ele quase não acontece, já que a peça rompe devido ao 

esmagamento das fibras por esforço de compressão normal (SZÜCS et al., 2015). 

No cisalhamento paralelo às fibras, ocorre o escorregamento entre as células 

da madeira levando a ruptura, sendo o caso mais crítico de cisalhamento, é 

relativamente comum podendo ser identificado nas vigas longas (BAUER, 2008). 

O cisalhamento de crescimento, internacionalmente conhecido como, rolling 

shear, ocorre quando as células da madeira seguem a tendência natural de “rolar” 

umas sobre as outras na direção transversal, não sendo muito comum ocorrer devido, 
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principalmente, há prática construtiva que basicamente utiliza a madeira disposta 

longitudinalmente (CALIL JÚNIOR et al., 2000). 

 

Figura 7 - Esforços de Cisalhamento 

 
Fonte: Burger e Richter (1991) 

 

2.1.4.4 Flexão 

 

Temos quatro tipos de esforços na flexão simples: tração e compressão 

paralelas às fibras, cisalhamento horizontal e compressão normal às fibras nas 

regiões dos apoios (SZÜCS et al., 2015). 

As peças de madeira submetidas a flexão rompem devido a minúsculas falhas 

de compressão que são substituídas por enrugamentos de compressão 

macroscópicas, esse fenômeno aumenta a área sob compressão e reduz a área sob 

tração, causando aumento de tensões nesta área, ocasionando o rompimento por 

tração (MORESCHI, 2010). 

É comum acontecer, em uma seção transversal, efeitos de flexão em direções 

perpendiculares, esse fenômeno é conhecido como flexão oblíqua. Quando ocorre 

efeitos de flexão combinados com solicitações de tração ou compressão, nós temos 

os efeitos de flexocompressão e flexotração (GESUALDO, 2003). 
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Figura 8 - Flexão 

 
Fonte: Burger e Richter (1991) 

 

Segundo a NBR 7190 (ABNT, 1997), a flexão simples reta, deve-se considerar 

o vão teórico com o menor dos seguintes valores: 

 

· Distância entre eixos dos apoios; 

· O vão livre acrescido da altura da seção transversal da peça no meio do vão, não se 

considerando acréscimo maior que 10 cm. 

 

Ainda segundo a NBR 7190 (ABNT, 1997), a segurança fica garantida pela 

observância das seguintes condições: 

 

>?/@ A �?@ (7) 

>.2@ A �.@ (8) 

 

A norma citada acima define que a distância da linha neutra até a fibra mais 

comprimida vale yc1 e a distância da fibra mais tracionada vale yt2. Desta forma as 

verificações são dadas pelas expressões: 

 

Borda comprimida: 

>?/@ = B@C D E?/ A �?@ (9) 
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Borda tracionada: 

>.2@ = B@C D E.2 A �.@ ! (10) 

  
Sendo: 

ƒcd = Resistência a compressão; 

ƒtd = Resistência a tração; 

FG/H = Tensão atuante na borda mais comprimidas; 

FI2H = Tensão atuante na borda mais tracionada; 

Md = Momento fletor 

I = Momento de Inércia 

 

Para Gesualdo (2003), a flexão simples oblíqua ocorre quando dois eixos 

sofrem efeitos de flexão. A verificação de segurança deve ser feita nas situações mais 

críticas tanto para o ponto mais tracionado, quanto para o ponto mais comprimido. A 

verificação é feita através das expressões abaixo, sempre considerar o caso mais 

crítico: 

 >8J@�4@ K L8 >8M@�4@ A 1"""""NO""""L8 >8J@�4@ K >8M@�4@ A 1 (11) 

  

Sendo: 

�PH = "�cd"(borda"comprimida)"ou"�PH = "�td"(borda"tracionada)" 
FQRH = tensão"máxima"atuante"em"relação"ao"eixo"X 

FQSH = tensão"máxima"atuante"em"relação"ao"eixo"Y 

kQ = coeficiente"de"correção" 
kQ = 09; T para"seção"retangular"""""""""""""""""" 
kQ = 190 T para"outras"seções"transversais 

 

Para expressar a condição de segurança nas barras submetidas a flexotração, 

devemos considerar a expressão mais rigorosa das duas abaixo, sendo que devem 

ser aplicadas ao ponto mais solicitado da borda mais tracionada (NBR 7190, ABNT, 

1997): 
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>U.@�V0W K >8J@�V0W K Z[ >8M@�V0W A 1 (12) 

>U.@�V0W K Z[ >8J@�V0W K >8M@�V0W A 1 (13) 

Sendo: 

F\IH = ]alor"de"cálculo"da"tensão"atuante"em"virtude"da"tração^  
�V0W = _`*h*Vêjqhw"à"VywçãN"zwyw{`{w"à*"|h}yw*" 

 

Na forma de flexocompressão as verificações são feitas semelhantes a 

flexotração, adotando o caso mais crítico dentre as duas expressões. Porem à força 

normal de compressão aparece na forma quadrática (GESUALDO, 2003): 

 

~>U?@�q0W�
2 K >8J@�q0W K Z[ >8M@�q0W A 1! (14) 

~>U?@�q0W�
2 K Z[ >8J@�q0W K >8M@�q0W A 1! (15) 

Sendo: 

>U?@ = ,w{Ny"W`"qá{qO{N"Ww"V`j*ãN"wVOwjV`"`#"�hyVOW`"Ww"qN#zy`**ãN!
�q0W = _`*h*Vêjqhw"à"qN#zy`**ãN"zwyw{`{w"à*"|h}yw*"!

!

2.1.4.5 Torção 

 

Na torção as seções longitudinais giram ao redor do eixo da barra enquanto 

este mantem-se reto. Assim temos um giro relativo entre as seções e um 

escorregamento longitudinal das seções horizontais (FAY, 2006). 

Segundo Szücs et al. (2015), o comportamento de peças de madeira submetido 

a torção foi pouco investigado. Sendo que a NBR 7190 (ABNT, 1997) indica evitar o 

uso de barras de madeira que podem ser submetidas a torção, devido ao risco da 

ruptura por tração normal das fibras. 

 

2.1.5 Madeira Laminada Colada 

 

A Madeira Laminada Colada (MCL), é constituída de peças de madeira 

reconstituída a partir de lâminas de madeira, unidas através de colagem e organizadas 

de tal modo que as fibras ficam paralelas em si (SZÜCS et al., 2015). 
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É considerado um excelente material para a construção de estruturas, se 

adapta a uma grande variedade de formas, apresenta alta resistência as solicitações 

mecânicas (FAGUNDES, 1998). 

A função da cola é de manter a os planos de fibras unidos através de uma 

ligação mecânica, da forma mais próxima possível da ligação existente nas fibras do 

material de origem, quimicamente falando as oxidrilas livres das cadeias de celulose 

se unem com as oxidrilas livres da cola através de pontes de hidrogênio (SZÜCS et 

al., 2015). 

Foi desenvolvida na Suíça, no século XX e a primeira grande estrutura 

construída usando a madeira laminada foram os arcos de um auditório em Basel, na 

época foi utilizada cola de caseína, durante a 2ª Guerra Mundial, foram desenvolvidas 

colas utilizando materiais sintéticos, o que forneceu resistência e durabilidade à 

madeira laminada colada (FAGUNDES, 1998). 

Como a madeira laminada colada é um produto industrializado, ela é submetida 

a rígidos padrões de controle de qualidade que garantem homogeneidade ao material, 

resistência e durabilidade, principalmente por que os nós da madeira são serrados e 

distribuídos ao longo da peça (PFEIL; PFEIL, 2003). 

As lâminas normalmente têm espessura de 19 a 50 mm, e 1,5 a 5 mm de 

comprimento, são ligadas longitudinalmente com juntas dentadas que permitem a 

obtenção de peças com um comprimento qualquer, as juntas são feitas com uma 

configuração que permite transformar as forças de tração em esforços de corte 

(CORREIA, 2009). 

Figura 9 - Junta dentada 

 

Fonte: Correia, 2009 
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Após a 2ª Guerra Mundial, a técnica disseminou-se por toda a Europa sendo 

amplamente utilizada em todos os tipos de estruturas, principalmente na necessidade 

de vencer grandes vãos, como exemplos podemos citar o prédio do Parlamento 

Europeu em Estrasburgo na França, o Hall de Exposições de Tours e o Palais 

D’Exposition D’ Avignon (SZÜCS, 1992). 

 

Figura 10 - Parlamento Europeu, Estrasburgo - França 

 
Fonte: Europarl (2018) 

 
Figura 11 - Palais D' Exposition D' Avignon, Avignon - França 

Fonte: Avignon Expo (2018) 
  

A principal vantagem da madeira laminada colada, está envolvida com a 

possibilidade de produzir peças de qualquer dimensão e forma geométrica, tendo 
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como única limitação as circunstâncias envolvendo o transporte das peças, desta 

forma é possível construir grandes vãos, raios de curvatura reduzido, variável ou em 

mesmo em planos diferentes. A pré-fabricação permite um processo racionalizado da 

construção com ganho de tempo na montagem e um rígido controle de qualidade que 

permite seguir um processo normalização internacional (SZÜCS et al, 2015). 

Pfeil e Pfeil (2003), cita outras vantagens na madeira laminada colada, como o 

melhor controle de umidade no processo de fabricação, prevenindo assim os defeitos 

provenientes deste processo, a seleção das lâminas de melhor qualidade permitindo 

posiciona-las nos pontos de maior tensão. 

Com relação a concepção do projeto de uma estrutura construída com madeira 

laminada colada existem pontos que devem ser levados em consideração para 

garantir a durabilidade da estrutura (CRUZ, 2007): 

 

· A escolha da cola adequada a condição de exposição da estrutura contra agentes 

biológicas; 

· É necessário adotar medidas construtivas que minimizem o contato da madeira a água, 

como materiais com proteção criadores de barreiras hidrófilas, criação de barreiras 

físicas e condições de arejamento do topo da peça; 

 

2.1.6 Método dos Estados Limites 

 

Segundo Zagottis (1981 apud SZÜCS et al., 2015, p.49) a segurança de uma 

estrutura é definida como a capacidade de se manter funcional após as ações que ela 

será submetida durante sua vida útil. 

Este conceito é meramente qualitativo, para um conceito quantificado é 

necessário processos analíticos, numéricos, experimentais ou gráficos, para 

determinar os esforços internos, deslocamentos nas estruturas e deformações, 

permitindo a comparação entre os valores obtidos e critérios de resistência 

estabelecidos (SZÜCS et al., 2015). 

A NBR 7190 (ABNT, 1997), adota como modelo de verificação o Método dos 

Estados Limites, ou seja, quando uma estrutura deixa de atender qualquer uma das 

suas finalidades funcionais ela atinge o estado limite ou a ruina. São consideradas 

duas situações os estados limites últimos e estados limites da utilização. 
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Gesualdo (2003), determina que o estado limite último é a paralisação parcial 

ou total da estrutura em função de defeitos originados por: 

 

· Perda de Equilíbrio; 

· Ruptura ou deformação plástica; 

· Transformação da estrutura em sistema hipoestático; 

· Instabilidade por deformação; 

· Instabilidade dinâmica (ressonância). 

 

Szücs et al. (2015), define estados limites de utilização como aqueles 

correspondentes a exigências funcionais e de durabilidade da estrutura podendo ser 

originados pelos seguintes fenômenos: 

 

· Deformações excessivas para uma utilização normal; 

· Deslocamentos excessivos, mas sem perda de equilíbrio da estrutura; 

· Vibrações em excesso. 

 

Para a NBR 7190 (ABNT, 1997), as condições de segurança dos estados 

limites últimos devem satisfazer a seguinte situação: 

 

�@ A _@ (16) 

_@ = L[�@ _�E4 (17) 

Sendo: 

Sd = O valor de cálculo das solicitações atuantes;  

Rd = Resistência de cálculo; 

Rk = Resistência características; 

yw = Coeficiente de minoração; 

kmod = Coeficiente de moderação. 

 

Como o objetivo do presente trabalho é dimensionar uma estrutura de madeira 

laminada colada, será utilizada a fórmula da resistência de cálculo retirada do 

EUROCOOD 5 (EUROPEAN COMMITEE FOR SANTARDIZATION – CEN, 2008): 
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_@ = L[�@ _�E8 (18) 

Sendo: 

YM = Resistência de modelo definida 

 

Segundo a norma europeia, o yM da madeira laminada colada é 1,25 e da 

madeira maciça seria 1,30, igual ao indicado pela NBR 7190 (ABNT, 1997). 

Para Szücs et al. (2015), a principal vantagem em utilizar o método dos estados 

limites é a de que, todos os fatores que influenciam a segurança da estrutura são 

analisados separadamente, com coeficientes de ponderação internos para a 

resistência e externos para as ações, podemos assim representar uma abordagem 

racional. 

 

2.1.7 Dimensionamento Mínimo de Elementos de Madeira Laminada Colada 

 

A NBR 7190 (ABNT, 1997), estabelece dimensões mínimas para seções 

transversais dos elementos estruturais, de acordo com suas funções na estrutura, o 

índice de esbeltez e o tipo de esforço que a peça é submetida. 

Correia (2009), não considera uma tarefa trivial, determinar as verdadeiras 

relações tensão-deformação de um material ortotrópico, o dimensionamento de um 

elemento exige uma abordagem analítica rigorosa considerando as propriedades 

ortotrópicas da madeira e os estados de deformação e tensão tridimensional da 

sessão. De forma geral os cálculos estruturais se baseiam na hipótese de a madeira 

possuir um comportamento linear e elástico, porem vários autores já comprovaram 

que a madeira exibe um comportamento não linear. 

O EUROCOOD 5 (2008), no entanto limita a análise não linear apenas aos 

elementos sujeitos a compressão, os demais elementos devem ser submetidos a 

análises lineares. 

 

2.1.7.1 Dimensionamento de barras tracionadas 

 

As peças submetidas ao esforço de tração apresentam um comportamento 

elastofrágil até atingir a ruptura, sem a ocorrência de deformações antes do 
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rompimento. Comumente os esforços de tração paralelo às fibras são encontrados em 

treliças e nos tirantes de madeira (NBR 7190, ABNT, 1997).  

Os estados limites últimos são configurados pela ruptura das fibras na seção 

líquida ou na seção bruta quando houver furação na peça, com o material seguindo 

um comportamento elastofrágil a condição de segurança é expressa da seguinte 

forma (SZÜCS et al., 2015): 

 

>.@ =" �'@�4@ A �.@ (19) 

Sendo: 

σtd = Tensão de cálculo decorrente do esforço de tração; 

ƒtd = Resistência de cálculo à tração; 

Nsd = Esforço normal de cálculo; 

Awd = Área liquida da seção. 

 

Para Rebello (2005), o dimensionamento de peças que sofrem esforços de 

tração se faz pela determinação da área da peça, sem que essa ultrapasse a tensão 

admissível do material, ou seja: 

 

���?�''á�$- = �>. (20) 

Sendo: 

>. = |}�  (21) 

fb = tensão de ruptura a flexão 

 

A tensão admissível é determinada pela relação entre a tensão de ruptura a 

flexão e o coeficiente de segurança igual a 7 (NBR 7190, ABNT, 1997). 

 

2.1.7.2 Dimensionamento de peças comprimidas 

 

Nas barras comprimidas os limites últimos são caracterizados pelo 

esmagamento das fibras nas barras curtas, nas barras esbeltas e semiesbeltas 

ocorrem instabilidades causadas pelo flambagem típica de Euler (SZÜCS et al., 2015). 



41 
 

Para Rebello (2005), o dimensionamento de barras comprimidas não se limita 

apenas a determinação da área que a seção deve ter para resistir a força de 

compressão solicitada, mas essa também não pode superar a tensão admissível ao 

material. Também é necessário garantir que essa barra não sofra o efeito da 

flambagem. 

Rebello (2005), cria uma relação entre o índice de esbeltez, o raio de giração e 

a tensão crítica de flambagem: 

 

Índice de esbeltez: 

� = {y (22) 

Raio de giração: 

y = �C� (23) 

Tensão crítica de Flambagem: 

>?� = �2 × 3 × C� × {2  (24) 

Correlação entre as equações: 

>?� = �2 × 3{2 × C� """"� ">?� = �2 × 3{2 × y2 "� >?� = �2 × 3{2y2
"

� ">?� = �2 × 3�2  

(25) 

 

Para determinar a tensão admissível, a ABNT recomenda usar um coeficiente 

de segurança igual a 4, desta forma temos: 

 

>?� = �2 × 3� × �2  (26) 

 

Como o limite elástico nas madeiras não é preciso, a ABNT estabelece o 

seguinte valor: 

 

>��á'.$?� = 7� × >?�[�� (27) 
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Sendo que a tensão admissível à compressão também é definida pela ABNT 

pela função: 

 

>?�[�� = 0970 × �? (28) 

Onde ƒc é a tensão de ruptura à compressão da madeira. 

 

Rebello (2005), cria uma sequência para verificar se a seção definida satisfaz 

à tensão à flambagem, no primeiro passo se define as dimensões da seção após, 

determina-se a área e o raio de giração, para uma seção retangular pode-se utilizar a 

seguinte fórmula decomposta: 

 

y = �} × �³17} × � � ��²17 � ��17 � ��9�� (29) 

 

Onde h é a menor dimensão da seção, sendo o que sofre maior influência da 

flambagem. 

Seguindo o processo de Rebello (2005), calcula-se a tensão admissível à 

flambagem, com as fórmulas retiradas da NBR 7190 (ABNT,1997) de acordo com o 

índice de esbeltez obtido previamente: 

 

Se 64 < λ ≤ 150 

 

>�� = �2 × 3� × �2  (30) 

  

  

  

Se 40 < λ ≤ 64 

 

>�� = >?�[�� × �1 & 1� × � & �0�? & �0� (31) 

 

No último passo calcula-se a tensão atuante (REBELLO, 2005): 
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>-. = �� (32) 

 

Realiza-se a comparação entre a tensão atuante e a tensão admissível à 

flambagem, se a tensão atuante for menor que a tensão à flambagem, a seção 

adotada satisfaz o dimensionamento, caso contrário inicia-se o processo novamente 

com outra seção (REBELLO, 2005). 

 

2.1.7.3 Dimensionamento de peças fletidas 

 

  Para Szücs et al. (2015), a verificação de segurança de peças fletidas, deve 

atender aos critérios dos estados limites últimos e dos estados limites de utilização. 

Para atender os estados limites de utilização devem ser verificadas as deformações e 

as vibrações. Para os estados limites último devemos verificar as tensões normais de 

tração e compressão, além das tensões de cisalhamento e estabilidade lateral para 

vigas muito esbeltas. 

Devido ao momento fletor existente na peça, temos tensões de tração e de 

compressão atuando simultaneamente, é necessário verificar se eles não ultrapassam 

os limites de segurança do material (REBELLO, 2005). 

Nos casos de flexão simples, a verificação dos estados limites últimos de 

esmagamento da borda comprimida e a ruptura da borda tracionada são obtidos 

através das seguintes equações (NBR 7190, ABNT, 1997): 

 

Borda comprimida: 

>[-'"'�� = B�*Oz "A ">[-@�$�- (33) 

  

Borda tracionada: 

>[-'"$�� = B�hj| "A ">[-@�$�- (34) 

  

Sendo: 

W = módulo de resistência da seção. 
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 Para seções retangulares, tem-se: 

 

� = } × �2�  (35) 

  

Sendo: 

b = largura 

h = altura 

 

Nos casos de flexão simples oblíqua o EUROCOOD 5 (2008) determina que a 

seção deve atender as seguintes expressões: 

 >[9M9@�[9M9@ K L[ >[9�9@�[9�9@ A 1 (35) 

  

L[ >[9M9@�[9M9@ K >[9�9@�[9�9@ A 1 (36) 

 

Segundo o EUROCOOD 5 (2008), devemos utilizar o coeficiente de correção 

km 0,7 para seções retangulares de madeira maciça e laminada-colada e km 1 para 

outras seções; σmyd e σmzd tensões máximas devidas às componentes de flexão 

segundo a direção da seção da peça e, por fim, ƒmyd e ƒmzd é a resistência de cálculo 

correspondente à tração e compressão. 

As fibras comprimidas apresentam a possibilidade de perda de estabilidade 

lateral. Assim além das condições de segurança estabelecidas acima, deve-se 

verificar o estado limite último de instabilidade lateral (GESUALDO, 2003). 

Para Szücs et al. (2015), o estado limite último de estabilidade lateral de peças 

fletidas é garantida quando a as seguintes condições são estabelecidas: 

 

· Os apoios de extremidade da viga necessitam impedir a rotação de suas seções 

externas em torno do eixo longitudinal da peça, desta forma impedindo seu 

tombamento; 
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· A NBR 7190 (ABNT, 1997), recomenda a existência de elementos de travamento ao 

longo do comprimento L da viga, afastados a uma distância menor ou igual a L1, obtido 

através das seguintes condições: 

 �/} A 3?�9���8�?�@! (37) 

 

 Sendo o coeficiente de correção βM obtido através do seguinte quadro (SZÜCS 

et al, 2015). 

Quadro 1 - Coeficiente de correção βm 

h/b           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

βM 
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· Caso a peça não se enquadre na situação anterior, deve-se respeitar a seguinte 

condição: 

 

>?69@ A 3?�9��
 �/} ¡ "�# (38) 

 

2.1.7.4 Dimensionamento de peças submetidas a força cortante 

 

Os esforços de corte estão associados à flexão, sendo assim, sempre que 

houver momento fletor no elemento, existirão também esforços de corte paralelos ao 

eixo longitudinal da peça, e desenvolve também esforços de corte perpendicular ao 

eixo longitudinal, atingindo desta forma o equilíbrio na estrutura (CORREIA, 2009). 

O dimensionamento de peças de madeira submetidas a força cortante, consiste 

em uma verificação comparando a tensão máxima de cisalhamento (¢@) com a tensão 

admissível de cisalhamento paralelo às fibras (|£�9@) (REBELLO,2005). 

Essa relação também é recomendada pelo EUROCOOD 5 (2008): 

 

¢@ A |£�9@ (39) 
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 A tensão máxima de cisalhamento é obtida com base no comportamento linear 

elástico do material. Assim, uma viga de seção retangular é definhada com base na 

expressão (CORREIA, 2009): 

 

¢@ = � × ,'@7 × }�  (40) 

 

Nas vigas que recebem cargas concentradas e por consequência tensão de 

compressão nos planos longitudinais, o cálculo de tensão de cisalhamento utiliza um 

valor reduzido para o esforço cortante expresso por (SZÜCS et al., 2015): 

 

���@ = , × w7� (41) 

  

Sendo: 

a = distância do ponto de aplicação da carga ao eixo do apoio limitada por 

“a ≤ 2h”. 

 

Na presença de entalhes com redução brusca de altura é necessário um 

tratamento especial com o tamanho do aumento da tensão de cisalhamento (força 

cortante) multiplicando-se o valor convencional pela relação h/h1 sendo restringido por 

h/h1 ≤ 4/3 (GESUALDO, 2003). 

 Casos em que a condição acima não é respeitada é indicado o uso de 

parafusos verticais dimensionados à tração axial obtida com a totalidade do esforço 

atuante (SZÜCS et al., 2015). 

 

2.1.7.5 Peças compostas 

 

As peças de madeira são disponibilizadas com dimensões comercialmente 

limitadas. Porem essas limitações podem ser superadas com o uso de peças 

compostas, estás tem seções formadas por uma ou mais peças unidas com adesivo 

adequado, conectores ou dispositivos de ligação como cavilhas, parafusos e pregos, 

que, sob tensões, atuam como um elemento único (SZÜCS et al., 2015). 
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Figura 12 - Tipos de seções transversais compostas 

Fonte: Gesualdo, 2003 
 

Sobre o dimensionamento ele pode ser feito como se a peça fosse de madeira 

maciça, porem as peças formadas por seções em T, I ou caixão ligadas por pregos 

devem sofrer uma redução do momento de inércia dado pelo coeficiente αr, sendo 

(EN, 2008): 

 

αr = 0,95 para seções do tipo T; 

αr = 0,85 para seções do tipo I, caixão e duplo T. 

 

 Desta forma, o momento de inércia (Ief) usado para a verificação da viga será: 

 

C�� = ¤�C.¥ (42) 

 

 Sendo Ith o valor de inércia teórica resultante da composição da seção. 

 Em relação a estabilidade da alma de uma viga em I, recomenda-se o emprego 

de enrijcedores perpendiculares ao eixo da viga conforme especificado com 

espaçamento de no máximo duas vezes a altura da viga (SZÜCS et al., 2015). 

Segundo Correia (2009), as vigas em I são econômicas e versáteis graças ao 

seu formato geométrico a concentração da madeira nas regiões periféricas da seção 

permite a viga resistir às tensões do momento fletor e a alma é concebida para resistir 

ao esforço cortante que a peça é submetida. São leves e, proporcionalmente, 

possuem maior resistência e rigidez do que vigas de madeira com seção retangular, 

sendo mais indicada para grandes vãos e cargas. 

Nas situações onde as peças com seções retangulares são unidas por 

conectores metálicos para formar uma peça individual com maior rigidez, o 

dimensionamento pode ser realizado como se fosse uma peça única e maciça, porem 
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o momento de inércia deve ser reduzido tal como nos casos anteriores (GESUALDO, 

2003): 

 

αr = 0,85 para dois elementos superpostos; 

αr = 0,70 para três elementos superpostos. 

 

2.1.8 Elementos de Ligação 

 

Elementos de ligação ou conectores são os dispositivos que transferem as 

cargas entre os elementos, sendo a sua eficiência definida pela quantidade de carga 

transferida dividida pela área requerida pelos conectores. Os tipos mais comuns de 

conectores são os pregos, as cavilhas, parafusos, anéis e placas dentadas 

(CORREIA, 2009). 

Szücs et al. (2015), apresenta uma forma de classificação, considerando o meio 

em que ocorre a transferência dos esforços entre as ligações: 

 

· Transmissão direta: não possuem dispositivos intermediários entre as peças, os 

entalhes ou sambladuras são os exemplos mais comuns, transmitem esforços normais 

(tração ou compressão) ou cortantes, na condição de que a resultante aproxime as 

peças; 

· Transmissão por justaposição: apresentam uma superfície de traspasse comum às 

peças ligadas, a maioria das ligações feitas por parafusos e pregos entram nesta 

classificação, transmitem esforços de tração, compressão, cortantes e flexão; 

· Transmissão indireta: os esforços são transmitidos por elementos intermediários entre 

as peças que não possuem superfície de traspasse, podem ser elementos adesivos ou 

metálicos, podem transmitir os mesmos esforços que a classificação anterior. 

 

Os elementos de ligação devem apresentar resistência para serem capazes de 

transmitir forças de uma peça a outra. Também devem apresentar rigidez, garantido 

a restrição do deslizamento entre as peças ligadas e não prejudicando o 

funcionamento da estrutura (PFEIL; PFEIL, 2003). 

Para estruturas de grande porte, com grandes vãos e cargas, o EUROCOOD 5 

(2008) recomenda o uso de pregos e parafusos, pois estes apresentam maior 

resistência ao esforço cortante. 



49 
 

As ligações que ocorrem através destes materiais metálicos são classificadas 

quanto à deformação (SZÜCS et al., 2015): 

 

· Ligações de 2 ou 3 pinos são consideradas como deformáveis, sendo aconselhável o 

uso apenas em estruturas isostáticas quando considerado uma contra-flecha 

compensatória maior ou igual ao vão teórico dividido por 100; 

· Ligações com 4 ou mais pinos, são consideradas rígidas, desde que, sejam respeitados 

os limites de pré-furação estabelecidos pela norma. 

 

2.1.8.1 Dimensionamento dos pinos metálicos 

 

O estado limite último da ligação é atingido pela deficiência de resistência da 

madeira ou do elemento de ligação. Para o dimensionamento das peças de ligação, 

deve-se considerar a resistência da madeira aos esforços normais (tração e 

compressão), ao embutimento e a tensão de escoamento do pino (SZÜCS et al., 

2015). 

Na falta de determinação experimental específica. A resistência de 

embutimento da madeira pode ser obtido através da seguinte equação (NBR, 7190, 

ABNT, 1997): 

 

��69@ = �?69@ (43) 

��569@ = 097;�?69@ × ¤� (44) 

 

Sendo que αe é dado pelo quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Valores de αe 

Diâmetro do pino 
(cm) 

≤ 0,62 0,95 1,25 1,6 1,9 2,2 

Coeficiente αe 2,5 1,95 1,68 1,52 1,41 1,33 
Diâmetro do pino 
(cm) 

2,5 3,1 3,8 4,4 5,0 ≥ 7,5 

Coeficiente αe 1,27 1,19 1,14 1,1 1,07 1,0 
Fonte: NBR 7190 (ABNT, 1997) 
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Figura 13 - Características geométricas relativas ao cálculo da resistência corte 

simples

Fonte: NBR 7190 (ABNT, 1997) 
 

Para se calcular a resistência dos pinos em corte simples, deve se levar em 

consideração a espessura de cálculo da peça (t), para defini-lo deve-se sempre levar 

em consideração o menor valor entre t1 e t2. Para parafusos é necessário fazer uma 

correlação entre o diâmetro do parafuso e a espessura de cálculo, assim temos t ≥ 2d 

(SZÜCS et al., 2015). 

No caso de pregos temos que fazer três correlações, a primeira é entre o 

diâmetro e a espessura de cálculo (t ≥ 4d), também deve-se levar em consideração o 

comprimento de penetração na peça final (t4), o mesmo deve ser maior que 12 vezes 

o diâmetro do prego (t4 ≥ 12d) e também o comprimento de penetração maior que a 

espessura mais delgada envolvida na ligação ou seja  t4 ≥ t (GESUALDO, 2003). 
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Figura 14 - Características geométricas relativas ao cálculo da resistência corte 

duplo

Fonte: NBR 7190 (ABNT, 1997) 
 

No caso de peças com corte duplo o valor da espessura de cálculo da peça (t) 

é o menor valor das espessuras laterais (t1 e t3) e da metade da peça central t2/2 

(SZÜCS et al., 2015). 

O valor de resistência para uma seção de corte de um pino metálico é obtido 

pela formulação a seguir. Para este cálculo são usados os parâmetros dados pela 

NBR 7190 (ABNT, 1997): 

 

� = VW (45) 

��$[ = 197;� �M@��¦9@ (46) 

 

Onde t e d são respectivamente a espessura e o diâmetro, como definidos 

acima, o valor de ƒyd é correspondente a resistência de cálculo ao escoamento pode 

ser admitido sendo igual a resistência nominal característica de escoamento ƒyk, o 

valor ƒeα,d é a resistência de cálculo de embutimento obtido acima (GESUALDO, 

2003). 

A resistência de corte de um pino metálico é obtida por Rvd,1, sendo obtida no 

menor dos valores entre a situação de embutimento ou pela flexão do pino, seguindo 

a expressão a seguir (NBR 7190, ABNT,1997): 
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a. Embutimento na madeira, quando β ≤ βlim: 

_£@9/ = 09� V2� ��¦9@ (47) 

  
b. Flexão do pino, quando β > βlim: 

_£@9/ = 09�7; W2��$[ �M@ (48) 

onde:  

�M@ = �M�E'  (49) 

γs = 1,1  

 

Em casos de ligações entre peças de madeira e chapas de aço, deve-se fazer 

uma verificação para a madeira e uma para a chapa de aço, considerando a ação do 

pino na madeira e na placa de aço. Para a madeira segue-se as considerações 

anteriores, no caso da chapa recomenda-se usar a norma brasileira NBR 8800 – 

Projeto e execução de estrutura de aço de edifícios (GESUALDO, 2003). 

O diâmetro dos parafusos utilizados em ligações, deve ser menor que t/2 e para 

pregos o diâmetro deve ser menor que t/5 (SZÜCS et al., 2015). 

Todas ligações pregadas devem ser previamente pré-furadas, com um df 

atendendo a seguinte relação (CORREIA, 2009): 

 

df = 0,85d para coníferas; 

df = 0,98d para folhosas. 

 

Para ligações parafusadas, o diâmetro de pré-furação não pode ultrapassar o 

limite: 

 

df ≤ d+0,5 mm 

 

A resistência de escoamento do pino corresponde a capacidade de várias 

seções de corte somadas. Ligações com 8 pinos em linha, desde que dispostos 

paralelamente ao esforço transmitido, a resistência total é obtida pela soma da 

resistência de cada pino isoladamente; em ligações com mais de 8 pinos, deve-se 
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considerar que somente 8 trabalham com resistência plena, os demais trabalham com 

2/3 de eficiência, desta forma a resistência de ligação é obtido pela multiplicação de 

n0 pela resistência do pino, n0 vale (GESUALDO, 2003): 

 

j6 = : K 7� (j & :) (45) 

 

O aço dos pregos deve ter característica (ƒyk) mínima de 600 MPa com diâmetro 

mínimo de 3 mm, para parafusos recomenda-se um valor de ƒyk = 240 Mpa e diâmetro 

mínimo de 10 mm (GESUALDO, 2003).  

O espaçamento entre os pinos deve seguir as orientações da NBR 7190 

(ABNT, 1997): 

 

Figura 15 - Espaçamento entre ligações

 

Fonte: NBR 7190 (ABNT, 1997) 
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2.1.8.2 Espessura mínima das chapas e arruelas 

 

A espessura mínima de chapas de aço em estruturas de madeira é de 9 mm 

para pontes e de 6 mm para as demais estruturas (SZÜCS et al., 2015). 

As arruelas devem apresentar diâmetros ou comprimento de lado de pelo 

menos 3d, onde “d” significa o diâmetro do parafuso, da mesma forma que as chapas, 

a espessura mínima das arruelas é de 9 mm para pontes e de 6 mm para as demais 

estruturas de madeira, não devendo ser inferior a 1/8 do diâmetro, no caso de arruelas 

redondas, ou do lado, no caso de arruelas quadradas. AS arruelas devem sempre 

estar em contato com a superfície de madeira da estrutura (SZÜCS et al., 2015). 

 

2.1.8.3 Detalhamento das ligações 

  

O EUROCOD 5 (2008), recomenda observar os seguintes pontos no momento 

da concepção dos elementos de ligação: 

 

· Deve-se garantir drenagem e ventilação, com o objetivo de evitar a retenção da água; 

· Evitar contato entre concreto e a madeira, pois a madeira pode absorver a água contida 

no concreto aumentando seu teor de umidade, se possível deve-se prever um espaço 

livre entre os elementos, ou caso não seja possível, é indicado o uso de uma chapa 

metálica que servira como uma barreira entre os elementos; 

· A madeira deve ser tratada com materiais isolantes, para evitar a umidade que possa 

penetrar nas perfurações dos parafusos; 

· Deve-se prevenir a corrosão nos conectores metálicos. 

 

A seguir, alguns exemplos de ligações e as situações as quais eles são 

indicados: 
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Figura 16 - A esquerda, ligação utilizada para evitar o fendilhamento; a direita, 

ligação adotada para prevenir a umidade na extremidade

Fonte: CEN (2008) 
Figura 17 - Transferência de cargas através de chapas metálicas 

 
Fonte: CEN (2008) 

 

Abaixo, temos alguns exemplos de ligações entre pilares e a fundação, devem 

apresentar o comportamento mais semelhante possível ao modelo de cálculo (CEN, 

2008): 
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Figura 18 - Base de pilares com apoio em chapas metálicas 

 
FONTE: CEN (2008) 

 
Figura 19 - Base de pilar ancorada dentro do elemento de madeira 

 
Fonte: CEN (2008) 

 

Exemplos de ligações entre vigas e pilares: 

 



57 
 

Figura 20 - Ligação Rotulada Viga-Pilar 

Fonte: CEN (2008) 
 

Figura 21 - Ligação Viga-Pilar com conectores ancorados na peça 

 
Fonte: CEN (2008) 

 



58 
 

A seguir exemplos de vigas de madeiras ligadas a paredes de alvenaria ou 
concreto armado: 

 
Figura 22 - Ligações para vigas inclinadas 

 
 

Fonte: CEN (2008) 
 

Figura 23 - Ligação entre viga de madeira e concreto armado 

 
Fonte: CEN (2008) 
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 Exemplos de ligações entre vigas, se deve evitar o carregamento perpendicular 

às fibras: 

Figura 24 - Transferência de cargas em apoios através de parafusos de rosca 

 

Fonte: CEN (2008) 
 

Figura 25 - Apoio sobre a viga 

 

Fonte: CEN (2008) 
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2.1.9 Deterioração da Madeira 

 

Apesar das vantagens associadas e citadas acima, existem desvantagens que 

devem ser consideradas no tocante ao uso da madeira como material estrutural Bauer 

(2008), cita como principais desvantagens a degradação de suas propriedades 

mecânicas devido a mudança da umidade interna, a deterioração provocada por 

agentes biológicos (fungos, moluscos e insetos), a limitação do tamanho das peças, 

sua heterogeneidade e anisotropia características do tecido lenhoso. 

 

2.1.9.1 Deterioração relacionada a umidade 

 

O equilíbrio hidroscópico é atingido naturalmente quando a umidade no tecido 

lenhoso é igual a umidade relativa do ar porém, devido a variabilidade da umidade 

relativa do ar, esse processo também gera uma variação de umidade dentro do tecido 

lenhoso, ao longo do tempo esse processo “enfraquece” as fibras do tecido lenhoso 

fazendo com que ele perca as suas características mecânicas, essa deterioração de 

suas características pode ser impedida através de um processo de secagem, este 

processo garante uma umidade constante e fecha os capilares impedindo a 

hidroscópica natural da madeira (PFEIL; PFEIL, 2013). 

Peças de madeira que tiverem contato direto com o solo também podem 

absorver a umidade ambiente, desta forma também é necessário impedir o contato 

direto da madeira com o solo (MORESCHI, 2013). 

Bauer (2008), apresenta uma série de vantagens com relação ao processo de 

secagem natural ou por estufa: 

 

· Redução do peso do material; 

· Reduz as chances de ocorrer retratibilidade das dimensões da peça, tornando-

a estável; 

· A medida que a água impregnada sair do tecido, a resistência do material 

aumentará de forma progressiva e continua; 

· A madeira seca também é mais resistente a ação dos agentes biológicos, pois 

os mesmos necessitam de água para sobreviver; 
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· Os produtos de impregnação (tratamento da madeira), necessitam de um 

determinado estágio de secagem para atingir a penetração satisfatória; 

· A madeira precisa estar seca para receber a pintura ou a cobertura com verniz. 

 

2.1.9.2 Deterioração por agentes biológicos 

 

No que diz respeito a deterioração provocada por agentes biológicos, é 

recomendado o uso de peças de madeira que passaram pelo processo de tratamento 

químico com um agente impregnante, estes tratamentos variam de acordo com o 

modo que ele é realizado (por autoclavagem, aplicação em loco ou banho de imersão) 

e variam de acordo com o produto aplicado. Essa variação ocorre devido ao tipo de 

madeira que será tratada e de acordo com teor de umidade da mesma. Mas, em 

resumo, os processos têm como objetivo aumentar o tempo de vida útil do material, 

dando resistência contra os agentes xilófagos (MORESCHI, 2013). 

No Brasil o método mais utilizado para as madeiras de baixa densidade (soft 

wood) é o processo de autoclavagem por vácuo-pressão associado a um agente 

impregnante de alta resistência a lixiviação – o mais comum é o CCA (Arseniato de 

Cobre Cromado) do tipo C – que é capaz de garantir durabilidade a madeira em 

contato com o solo (umidade), a resistência ao ataque dos agentes biológicos e 

durabilidade de 30 anos (VELLOSO, 2010).  

 

2.1.10 Manutenção da Estrutura de Madeira e Durabilidade 

 

Cruz (2007), recomenda a criação de um plano específico e rigoroso de 

monitorização da estrutura com o objetivo de antecipar situações que podem 

comprometer a durabilidade e segurança, as estruturas de madeira devem passar por 

vistorias com periodicidade regular geralmente de 6 em 6 anos, sempre que a 

estrutura passar por eventos que possam afetar a segurança da mesma ou que 

ocorrerem situações especiais de uso ou de manutenção. A autora ainda apresenta 

os pontos que devem ser alvo das inspeções, com relação aos elementos de madeira: 

 

· Deformação aparente dos elementos estruturais; 

· Fratura da madeira devido a esforços excessivos; 
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· Fendas profundas provenientes do processo de secagem da madeira, 

principalmente se estiverem afetando as ligações; 

· Abertura das juntas coladas, em elemento de madeira laminada e colada; 

· Absorção de água a partir dos topos da madeira ou de fendas; 

· Podridão; 

· Infestação de agentes xilófagos (cupins, carunchos); 

· Deterioração de elementos sujeitos à abrasão. 

 

Em relação aos elementos de ligação: 

 

· Rotura ou escorregamento das ligações; 

· Ajuste dos elementos de ligação (parafusos e pregos); 

· Ligadores (parafusos e anilhas) em falta. 

 

E ainda: 

 

· Falha da pintura aplicada para proteção superficial; 

· Falhas dos elementos de proteção contra incêndio. 

 

Nas fases planejamento e execução do projeto, é indicado o uso de cuidados 

associados a umidade e principalmente de proteção contra a água da chuva, para isso 

é recomendado o uso das paredes externas conhecidas internacionalmente como 

rainscreen (estrutura composta por uma membrana de impermeabilização coberta por 

barrotes que por sua vez são cobertos pelo revestimento externo), outra possibilidade 

é que as paredes externas podem ser cobertas com revestimento de argamassa. 

Também é indicado o usa da membrana de impermeabilização nas aberturas de 

portas e janelas, pontos vulneráveis a entrada da água (VELLOSO, 2010). 

O uso de verniz ou outros agentes impermeabilizantes é essencial para evitar 

a deterioração provocada pela umidade, estes materiais somam-se a proteção já 

existente na madeira tratada, pois eles reduzem a porosidade das peças (MORESCHI, 

2013).  

Com relação a durabilidade, uma estrutura de madeira que passou pelos 

processos de secagem e tratamentos adequados no momento do corte, somadas as 
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técnicas modernas de manuseio e construção e de um projeto adequado, pode ter 

uma durabilidade mínima de 50 anos, sendo que este período de vida útil pode ser 

alongado indeterminadamente com cuidados envolvendo a inspeção e a manutenção 

dos elementos deteriorados (CALIL JÚNIOR et al., 1998).  

 

2.1.11 Wood Frame 

 

O Wood Frame consiste em um sistema com ossatura de peças de madeira 

dispostas com espaçamento pré-definido, dando resistência e rigidez na estrutura e 

após fechamento com chapas estruturais de madeira reconstituída (OSB) ou gesso 

acartonado fixadas por pregos (VELLOSO, 2010).  

Molina e Calil (2010) definem o método construtivo Wood Framing como um 

processo de alta tecnologia e produtividade, tendo como resultado final edificações 

com aspecto tradicional de madeira ou não, adaptável a qualquer estilo, durável 

sustentável, confortável e com qualidade. 

As paredes são compostas pelas ossaturas de madeira, envolvidas pelas 

chapas de fechamento, as paredes externas devem ser revestidas com membranas 

hidrófuga, ela permite que a umidade externa entre na estrutura e garante que a 

umidade interna sai da estrutura. Após a membrana são usadas placas cimentícias 

ou de vinil para realizar o acabamento externo e garantir que a ossatura de madeira 

não tenha contato com o ambiente externo aumentando a durabilidade do sistema 

(CAMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC, 2012). 
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Figura 26 Parede Wood Frame 

Fonte: CBIC (2012) 
 

2.1.12 Platform Frame 

 

Dias (2005), descreve o subsistema “Platform frame” como uma trama 

estrutural formado por vigotas dispostas paralelamente, apoiadas e fixadas à 

fundação ou às paredes portantes do pavimento inferior no caso de um entrepiso. 

Os espaçamentos entre as vigotas variam entre 200 mm, 400 mm e 600 mm, 

dependendo das cargas e tamanhos dos vãos. As plataformas são construídas com 

chapas de OSB, CLT ou compensado laminado, a fixação das placas é feita por 

pregos com espaçamento constante de 150 mm no perímetro da chapa e 300 mm no 

meio da chapa (THALLON, 2000). 
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Figura 27 Composição Platform Frame 

Fonte: APA (2007) 
  

Nas extremidades das vigotas é recomendado o fechamento lateral com o uso 

de elementos bloqueadores (blocking) na forma de barrotes estes elementos, 

somados a pregação da superfície plana da chapa de OSB garantem maior rigidez a 

estrutura (VELLOSO, 2010). 

 

Figura 28 Uso do travamento lateral 

  

Fonte: APA (2009) 
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Figura 29 Chapas de fechamento nas extremidades e laterais. 

 
Fonte: Apawood (2018)  
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico referente às técnicas 

utilizadas nos sistemas construtivos em madeira no Brasil e no mundo, dando enfoque 

à utilização do uso da madeira laminada colada como matéria-prima no 

desenvolvimento de elementos estruturais para serem utilizados em substituição ao 

concreto armado. 

Para a fundamentação teórica foram selecionadas as normas técnicas 

brasileira, europeia e americana, além de livros, dissertações, cartilhas didáticas, 

publicações especializadas e teses obtidas nos bancos de dados da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

CAPES e Scielo. Através do método descritivo são apresentadas as maneiras de 

desenvolver o dimensionamento das peças utilizadas para resistir as cargas impostas 

pela estrutura e a forma de dimensionamento dos elementos de ligação entre as 

peças. 

Após a elaboração da fundamentação teórica, foi iniciada a elaboração do 

projeto estrutural e a documentação do processo. 

 

2.2.1 Localização do Terreno 

 

O terreno fictício que servira de locação para o imóvel, está localizado na área 

central da cidade de Caçador, com características mais adequadas para servir de 

locação à um edifício com as características semelhantes ao desenvolvido no projeto. 

Apresenta dimensões de 40 m de testada e aproximadamente 38 m de 

profundidade, tendo uma área útil de 1520 m², próximo ao centro financeiro e 

comercial da cidade de Caçador, sendo perfeito para a locação de escritórios e centros 

administrativos. 

Segundo a legislação de zoneamento e ocupação do município de Caçador, 

construções com qualquer finalidade neste terreno não precisam ter afastamento 

frontal, mas devem respeitar afastamento lateral de no mínimo 1,5 m ou o valor da 

altura total da construção dividido por 10, o resultado maior. As mesmas regras do 

afastamento lateral, são utilizadas para o afastamento de fundos. 
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Altura máxima é limitada a 12 pavimentos para construções com funções 

habitacionais e 8 pavimentos para construções com outros fins, taxa de 

permeabilidade 25%, testada 10 m e área mínima de 240m². 

Figura 30 - Locação do terreno 

 

Fonte: Google Maps (2018) 
 
 

2.2.2 Elementos Estruturais 

 

Todo o processo estrutural e o dimensionamento dos elementos, foi baseado 

na norma EUROCODE 5, publicado pelo European Committee for Standardization 

(CEN), que abrange o projeto, as regras para a construção, o tipo de material utilizado 

e os perfis adequados a cada tipo de estrutura de madeira. As peças foram 

dimensionadas como sendo produzidas com “Pinus taeda”, pois é a espécie mais 

comum produzida pela silvicultura local. 

 

2.2.2.1 Vigas 

 

As vigas serão em perfil “I”, pois apresentam melhor resistência ao 

cisalhamento longitudinal, seguindo o conceito do projeto os elementos serão 

dimensionados em madeira laminada colada de Pinus taeda. 
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Figura 31 Detalhe da viga usada no projeto 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

2.2.2.2 Pilares 

 

O dimensionamento dos pilares está intimamente relacionado com o raio de 

giração e a área de contato com o elemento seguinte, desta forma é mais indicado o 

uso de elementos em perfil retangular. Igual as vigas, o dimensionamento destes 

elementos seguirá o conceito do projeto em utilizar a madeira laminada colada. 

Como elemento de ligação entre os pilares serão utilizadas peças cilíndricas de 

aço que iram encaixar uma as outras e desta forma evitando a torção e o 

deslocamentos dos elementos, entre os pilares e os painéis serão utilizados parafusos 

de aço travados com o uso de roscas e arruelas, seguindo como exemplo a figura 19 

e a figura 33. 
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Figura 32 Detalhe dos pilares criados para o projeto 

 
 

Fonte: O autor (2018) 
 

2.2.2.3 Plataforma de pisos 

 

O piso idealizado através do sistema “Platform frame”, utiliza vigas com perfil 

“I” de madeira laminada colada, barrotes em madeira maciça de Pinus taeda e placas 

de OSB, completando desta forma a estrutura rígida seguindo a norma de construção 

internacional de referência. 

Porem essa estrutura tem peso elevado e optou-se por utilizar painéis de 

madeira laminada colada, que apresentam a mesma estabilidade da plataforma de 

pisos em wood frame porem com peso próprio menor, permitindo desta forma o uso 

de pilares e vigas menores. 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Apresentação 

 

O projeto arquitetônico em anexo, foi concebido para servir de referência ao 

projeto estrutural, que é o principal objetivo deste trabalho, desta forma buscou-se 

criar um modelo genérico de edifício, que possibilite a fácil visualização e 

compreensão do projeto, assim optou-se por não utilizar estruturas mais complexas 

como vigas em balanço, grandes vãos ou formas em curva. 

Estas estruturas mais complexas não apresentam qualquer impossibilidade ao 

uso da madeira estrutural, ao contrário, devido ao baixo peso específico da madeira 

elementos como vigas em balanço seriam beneficiados, além disso, o processo de 

fabricação das vigas de madeira laminada colada permite a utilização de curvas 

acentuadas. 

O projeto foi todo concebido com o objetivo de valorizar o material empregado 

e a vantagem da estrutura pré-fabricada, sendo assim, com exceção do primeiro 

pavimento onde a laje de concreto é apoiada nas vigas de baldrame, todos os demais 

pavimentos são feitos com vigas, pilares e chapas de madeira laminada colada com 

dimensões padronizadas. 

Os sistemas complementares como hidráulico, elétrico, preventivo de incêndio, 

fundações e etc., seguem os processos tradicionais utilizados em construções de 

outros tipos e como são familiares, optou-se em não realizar a concepção dos 

mesmos. 

 

2.3.2 Análise dos Dados e Resultados 

 

Respeitando os padrões e as correlações de estados limites da norma 

regulamentadora de referência, é possível dimensionar os elementos de forma 

segura. Assim foram criadas uma série de planilhas que compõem o memorial de 

cálculo do projeto, possibilitando desta forma o dimensionamento dos elementos de 

acordo com as normas regulamentadoras de referência, estas planilhas são 

apresentadas nos anexos. 
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Como as vigas e pilares são iguais em toda a estrutura, optou-se em 

dimensionar os elementos que atendam a situação mais crítica e padroniza-los em 

toda a estrutura. 

Para conferência das propriedades físicas da madeira convencionou-se utilizar 

a publicação do Instituto de Pesquisa Tecnológicas (IPT) N° 1791. 

 

2.3.2.1 Plataforma entrepisos 

 

Seguindo os preceitos expostos no referencial teórico, as plataformas entrepisos 

serão construídas utilizando painéis MLC. 

Para executar o cálculo estrutural for definido como padrão a espessura da chapa 

de MLC com 0,25 m, seu peso específico foi informado pelo fabricante como sendo 

550 kgf/m³, a NBR 6120 recomenda utilizar a carga acidental de 400 kgf/m² para salas 

comerciais, ainda seguindo NBR 6120 o peso proveniente do revestimento é  

padronizado como sendo 100 kgf/m².  

 

2.3.2.2 Vigas 

 

Usualmente as vigas são elementos estruturais lineares, logo as cargas são 

distribuídas linearmente, as cargas lineares que podem atuar em uma viga são seu 

peso próprio, as cargas das lajes e as cargas das paredes. Ainda podem atuar cargas 

concentradas devido ao apoio de outras vigas. 

O peso específico das vigas de madeira laminada colada, são obtidos nos 

catálogos dos fornecedores, no caso do projeto, o fornecedor escolhido apresenta 

como peso específico 580 kg/m³. 

Sobre as cargas provenientes das paredes, no caso do presente projeto, optou-

se por dimensionar todas as vigas como se estivessem recebendo carga de uma 

parede de wood frame, o objetivo desta opção é o de garantir que o layout da estrutura 

possa ser modificado sem causar danos estruturais ou sobrecarregar determinado 

elemento. 

Durante os cálculos de dimensionamento chegamos a um resultado inesperado, 

para resistir as cargas impostas pelo projeto e atender o vão incialmente idealizado 

as vigas deveriam ter dimensões maiores as usualmente utilizadas, impossibilitando 
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desta forma a execução do projeto, devido a isso, optou-se pela procura de outras 

soluções para atender as demandas impostas. 

A solução escolhida foi a de reduzir o vão livre entre os pilares e utilizar painéis 

autoportantes diretamente apoiados nos pilares estruturais assim a transmissão das 

cargas será realizada diretamente, as vigas terão apenas função de travamento 

horizontal nas paredes externas da estrutura. 

 

2.3.2.3 Pilares estruturais 

 

Um pilar é um elemento estrutural vertical usado normalmente para receber os 

esforços diagonais de uma edificação e transferi-los para outros elementos, como 

as fundações. 

O peso específico dos pilares de madeira laminada colada, são obtidos nos 

catálogos dos fornecedores, no caso do projeto, o fornecedor escolhido apresenta 

como peso específico 580 kg/m³. 

Através dos cálculos estruturais foi dimensionado que, para atender a demanda 

do projeto os pilares devem apresentar um perfil retangular com medidas mínimas de 

700 X 600 mm. Estas dimensões não são encontradas corriqueiramente no mercado, 

desta forma seria necessário a fabricação destes elementos. O memorial de cálculo 

referente ao dimensionamento dos pilares está presente nos anexos. 

 

2.3.2.4 Cálculos 

 

Para o dimensionamento dos pilares, inicialmente foram identificadas as cargas 

e a força de compressão máxima imposta sobre os pilares, desta forma obtemos o 

seguinte gráfico: 
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Figura 33 Esforço cortante 

Fonte: O autor (2018) 
 

Para iniciar os cálculos temos os seguintes dados: 

Espessura da placa 0,25 m

Peso próprio da placa 550 kg/m³

Revestimento 100 kgf/m²

Carga acidental sala comercial 400 kgf/m²

Peso próprio laje 637,5 kgf/m²

Largura 5 m

Comprimento 5 m

Carga total laje 15937,5 kgf ↔ 157 kN

Esforço de Compressão Simples

Dados Conversões

 

Identificação Valores U.M

Força 

compressão 

máx. 

40023,861 kgf

Largura (b) 60 cm
Número de 

pavimentos 8 und

Comprimento (l) 70 cm 320190,888 kgf

Altura (h) 300 cm

Área (A) 4200 cm²

Peso próprio (PP) 580 kg/m³

Resistência de compressão (|c) 321,21 kgf/cm²

Módulo de elásticidade (E) 97892 kgf/cm²

Força compressão acumulada pilar (N)Pilar MLC 700X600

 

 

 



75 
 

Correlação entre as tensão

≥ → 91,45 ≥ 76,24

Tensão atuante

→ → 76,235 kgf/cm²

Tensão admissível à flambagem

→ → 91,4464 kgf/cm²

Esbeltez

→ → 51,36767 cm

Raio de giração

→ → 20,207259 cm³

Índice de esbeltez que ocorre flambagem

→ → 75,0982092

→ → 64,242 kgf/cm²>?�[�� = 097× |q 097 × �71971

�? = � �:× 3>?�[�� � �:× <�:<7��97�7

y = {17 y = �017

� = �9�� × �y �9�� × �0070970

>�� = �2 × 3�× �2 �2 × <�:<7�× ;19��²

>-. = �� �701<09<�700

>-.>��
 

Onde as características de resistência a compressão, módulo de elasticidade e 

peso próprio foram fornecidas pelos fabricantes. Já as dimensões do pilar foram 

obtidas através de procedimentos de tentativa e erro, se a dimensão do pilar não 

atendia a correlação entre as tensões era alterada a dimensão, esse processo foi 

repetido até atingirmos uma dimensão que se atende essa relação. 

Da mesma forma que os pilares, os elementos de ligação foram calculados 

utilizando os parâmetros apontados no referencial teórico, o esforço de tração foi 

obtido a partir do gráfico de esforços apresentado na figura 33, demais parâmetros 

como a resistência a corte e a compressão foram retirados dos catálogos dos 

fornecedores. 
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Identificação Valor U.M.

Resistência a corte (|§k) 310 MPa

Diâmetro do pino (d) 75 mm

Resistência de compressão (|c) 31,5 Mpa

αₑ 1

Espessura de cálculo da peça (t) 250 mm

Resistência de escoamento do pino metálico (|§W) 282 Mpa

Esforço de tração 392,5 KN

Espessura da chapa de ligação 9 mm

Diâmetro da arruela 225 mm

Elementos de ligação

Aço A307

Resistência de embutimento

→ → 7,8725 Mpa|�569@ = 097;|?69@ × ¤� 097; × �19; × 1

 

→

Falha ocorre por embutimento da madeira

Resistência do parafuso em apoio a madeira

→ → 3,333

→ → 7,47

Diâmetro do parafuso empregado

→ → 125 mm

� = VW 7;0�;

��$[ = 197; |M@|�¦9@ 197;× 7:7�9:�

� A ��$[ 79�� A �9��

W A V7 7;07

10"## A W A 17;"##
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→ → 3

Adota-se 4 parafusos

Como o parafuso está submetido a dois planos de corte:

→ → 118,0875 KN

Portanto o número de parafusos:

Resistência ao cisalhamento devido ao embutimento da madeira

→ → 59043,75 N ↔ 59 KN
_£@9/ = 09� V²� |�¦9@ 09� × 7;0²79�� × �9:�

_£@ = 7 × _£@/ 7 × ;<90�

�º"zwyw|O*N* = 3*|NyçN"W`"VywçãN_£@/
�<79;11:90:

 

Ao final dos cálculos chegamos à conclusão de que os pilares devem ser 

elaborados com as dimensões de 700X600 mm e devem ser fixados com 4 parafusos 

com 75 mm de diâmetro.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Os processos de industrialização da madeira, permitiram o desenvolvimento de 

materiais mais resistentes e com comportamento homogêneo, permitindo desta forma, 

a existência de inúmeros exemplos de estruturas com elevadas dimensões 

disseminadas pelo mundo. 

A pesquisa envolvendo normas técnicas nacionais e internacionais, permitiu 

desenvolver um processo sequenciado que facilitou o dimensionamento dos 

elementos, este processo não se limita a madeira laminada colada, pode ser utilizado 

com outros tipos de materiais desenvolvidos a partir da madeira, com pequenas 

correções em algumas constantes envolvendo o tipo da madeira originada. 

Seguindo a concepção original do projeto, teríamos grandes vãos a serem 

vencidos pelas vigas de MLC, porem devido as cargas impostas a essas vigas as 

mesmas deveriam apresentar uma altura maior do que o usual, o que nos levou a 

necessidade de alterações do projeto, aumentando o número de pilares e diminuindo 

por sua vez o tamanho dos vãos livres, foi possível retirar completamente as vigas 

estruturas substituindo por painéis autoportantes com excelente desempenho. 

A utilização de elementos pré-moldados, mantem o conceito do projeto em 

relação ao impacto ambiental da construção, pois reduz consideravelmente o uso de 

água e de energia no canteiro de obra, além de impactar no custo e no tempo da 

execução da obra sem mencionar a redução no passivo de risco associado a 

acidentes de trabalho. 

Ao fim, foi possível criar o projeto estrutural com os elementos nas seções 

obtidas e desta forma concluir com a representação gráfica do objeto de estudo.  

Podemos ainda, apresentar como sugestões para futuras pesquisas 

envolvendo o uso dos elementos de MLC, a análise dos custos financeiros para 

execução da obra ou realizar os dimensionamentos estruturais levando em 

consideração forças de outras origens tais como: a horizontal provocada pelo vento, 

vertical provocada por terremotos ou aumentar o número de pavimentos. 
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