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RESUMO 

 

Oliveira, Maria Eduarda Santos de (OLIVEIRA, M. E. S.) DESEMPENHO DE VIGAS DE 

MADEIRA LAMELADA COLADA DE TRÊS ESPÉCIES AMAZÔNICAS, 

UTILIZANDO DOIS TIPOS DE ADESIVOS. Monografia (Bacharelado em Engenharia 

Florestal) – Universidade de Brasília, Brasília, DF. 

 

 

A madeira possui um uso promissor para a construção civil, em especial as espécies nativas 

da Amazônia. As vigas de madeira lamelada colada (MLC) são um material que permite o uso 

de espécies de média e baixa densidade gerando produtos com variedade de formas e 

dimensões. Classificar as lamelas de madeira possui grande significância para a qualidade de 

viga de MLC, podendo ser feito por meio de ensaios não destrutivos (END). O estudo teve 

como objetivo avaliar, por meio de testes destrutivos e não destrutivos, o desempenho das 

vigas de MLC de três espécies amazônicas utilizando dois adesivos diferentes. As madeiras 

usadas neste estudo foram Couratari onblongifolia Ducke et R. Knuth (Tauari), Maquila 

sclerophylla (Ducke) C.C. Berg (Muiratinga) e Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

(Breu), todas coletadas pelo Laboratório de Produtos Florestais - LPF na Floresta Nacional do 

Tapajós. Após o desdobro em lamelas, elas foram classificadas por módulo de elasticidade 

dinâmico (MOEd) utilizando três métodos: ondas ultrassônicas (ultrassom), ondas de tensão 

longitudinal (Stress Wave Timer) e classificação mecânica stress-grading de acordo com a 

norma ASTM D-4761 (2013). Para a confecção das vigas de MLC foram usados dois tipos de 

adesivos: poliuretano (PUR) e acetato de polivinila crosslink (PVAc). As vigas de MLC 

foram testadas pelos métodos de ondas ultrassônicas, ondas de tensão, classificação mecânica 

e pelo ensaio destrutivo de flexão estática em quatro pontos, de acordo com a norma ASTM 

D-198/02 (2015). A análise estatística foi realizada com auxílio do software SPSS plus. Após 

o cálculo dos módulos de elasticidade dinâmicos gerados pelos END, foi feita uma correlação 

de Pearson ao nível de significância de 5%. Utilizando-se os valores do ensaio de stress-

grading como referência, o equipamento Stress Wave Timer obteve os melhores resultados, 

apresentando o valor de R=0,984. A partir dos dados de MOEd gerados pelos ensaios 

destrutivos, observou-se que as espécies tauari e muiratinga (espécies de maior densidade) 

obtiveram os melhores resultados. Em relação ao módulo de ruptura (MOR), ficou evidente 

que o adesivo foi um fator primordial na resistência das vigas de MLC. As médias de MOR 

com lamelas coladas com PVAc foram superiores as demais. A espécie breu obteve os piores 

resultados, independentemente, do tipo de adesivo. Correlacionando os valores de MOE 

dinâmico dos END com o MOEd da flexão estática das vigas de MLC, observou-se que as 
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técnicas de ultrassom e Stress Wave Timer apresentaram maior correlação: R = 0,869 e R = 

0,834, respectivamente. Para a classificação das lamelas, o método de ondas de tensão 

longitudinal apresentou maiores coeficientes de correlação e dados numericamente mais 

próximos à classificação stress-grading. Para a classificação das vigas de MLC, os END 

obtiveram alta correlação destacando o de ondas ultrassônicas e de tensão. Entretanto, a 

classificadora mecânica gerou dados numericamente mais próximos aos da flexão estática. As 

vigas de MLC de tauari coladas com PVAc apresentaram melhores resultados de MOEd e 

MOR, o que pode ser explicado pela maior densidade da madeira e viscosidade do adesivo.   

 

 (Palavras-chave): madeiras tropicais, ensaios não destrutivos, ensaio destrutivo, PVAc, 

PUR. 
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ABSTRACT 

 

 

Oliveira, Maria Eduarda Santos de (OLIVEIRA, M. E. S.) THE PERFORMANCE OF 

GLULAM LAMINATED TIMBER OF THREE AMAZONIAN SPECIES USING 

TWO DIFFERENT ADHESIVES.  Monograph (Forest Engineering Degree) – University 

of Brasília, Brasília, DF. 

 

 

Wood has a promising use for civil construction, especially native species from the 

Amazon. Glued laminated timber (Glulam) is a material that allows the use of medium and 

low wood species, generating products with a variety of shapes and dimensions. Classifying 

wood lamellas has great significance for the quality of Glulam, and can be done through non-

destructive tests (NDT). This work aimed to evaluate, through destructive and non-destructive 

tests, the performance of Glulam of three Amazonian species using two different 

adhesives. The woods used in this study were Couratari onblongifolia Ducke et R. Knuth 

(Tauari), Maquila sclerophylla (Ducke) CC Berg (Muiratinga) and Protium heptaphyllum 

(Aubl.) Marchand (Breu), all collected by the Forest Products Laboratory - LPF at Tapajós 

National Forest. After planing, the laminates, were classified based on the dynamic modulus 

of elasticity (MOEd) using three nondestructive methods: ultrasonic waves (ultrasound), 

longitudinal tension waves (Stress Wave Timer) and mechanical stress-

grading classification according to ASTM D-4761 (2013). Two types of adhesives were used 

to make the Glulam: polyurethane (PUR) and polyvinyl acetate crosslink (PVAc). The 

Glulam were tested by the methods of ultrasonic waves, tension waves, mechanical 

classification and by the destructive test of four points static bending in, according to the 

ASTM D-198/02 (2015) standard. The statistical analysis was performed with SPSS software 

plus. After calculating the dynamic modulus of elasticity generated by the NDT, a Pearson 

correlation was made at 5% confidence level. Using the values of the stress-grading test as a 

reference, the Stress Wave Timer equipment obtained the best results, presenting the value of 

R = 0.984. From the MOEd data generated by the destructive tests, it was observed that the 

species tauari and muiratinga (species of higher density) obtained the best results. Regarding 

modulus of rupture (MOR), it was evident that the adhesive was a major factor in the 

resistance of Glulam. The means of MOR with lamellae glued with PVAc were higher than 

the others. The breu species had the worst results, regardless of the type of 

adhesive. Correlating the values of the dynamic MOE of the NDT with the MOE of the static 

bending of the Glulam, it was observed that the techniques of ultrasound and Stress Wave 
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Timer showed a greater correlation: R = 0.869 and R = 0.834, respectively. For the 

classification of the lamellae, the stress wave method presented higher correlation coefficients 

and data numerically closer to the stress-grading classification. For the classification of 

Glulam, the NDT obtained a high correlation, highlighting that of ultrasonic waves and 

tension. However, the mechanical classifier generated data numerically closer to those of 

static flexion. The Gulam of tauari glued with PVAc showed better results of MOEd and 

MOR, which can be explained by the higher density of the wood and viscosity of the 

adhesive. 

  

(Keywords): tropical woods, non-destructive tests, destructive test, PVAc, PUR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A madeira é um dos únicos recursos naturais renováveis com propriedades estruturais e um 

dos materiais mais resistentes por unidade de peso, o que torna o seu uso na construção civil 

altamente promissor (Melo, 2002). Além disso, é um material fácil de trabalhar e altamente 

versátil, o que reduz o tempo de construção. Seu beneficiamento tem um consumo baixo de 

energia e gera poucos resíduos no canteiro de obras que, por serem biodegradáveis, podem ser 

totalmente aproveitados.   

 

O uso racional da madeira pode ainda ajudar na gestão e conservação das florestas brasileiras; 

auxilia na manutenção da biodiversidade e é uma ferramenta no combate as mudanças 

climáticas (Gonzalez et. al, 2014). A madeira estoca carbono que, lançado na atmosfera, 

agrava os problemas relacionados ao efeito estufa. 

 

Apesar de sua grande versatilidade e atributos, existem alguns entraves em se conseguir 

madeira de qualidade para o uso em construções. Essa situação se torna ainda mais grave 

quando existe a necessidade de peças de grandes dimensões (Iwakiri et. al, 2017). As 

madeiras de espécies nativas que em geral são oriundas da floresta amazônica, tem se tornado 

cada vez mais escassas, e por serem transportadas por milhares de quilômetros, chegam ao 

consumidor final por preços muito elevados (Reis, 2017). Por outro lado, o ciclo de corte 

aplicado às florestas plantadas não permite a colheita de árvores de grande porte, 

impossibilitando a obtenção de vigas e pilares de grandes extensões com seção desejável. 

 

A madeira lamelada colada (MLC), também conhecida como glued laminated timber ou 

Glulam, é o resultado da colagem de lâminas (tábuas) de madeiras dispostas paralelamente 

entre si. Para sua confecção podem ser usadas madeiras de baixa e média densidade e árvores 

de menores diâmetros. É um material arquitetônico extremamente versátil, uma vez que 

permite uma grande variedade de formas, assim como estruturas com grandes vãos, que de 

outra forma não seriam possíveis de se executar. Os usos mais frequentes são em elementos 

estruturais de pontes, edifícios, embarcações, equipamentos decorativos e móveis. Segundo 

Zangiácomo (2003), essas inúmeras utilidades devem-se ao fato da MLC apresentar alta 

resistência mecânica em relação ao seu peso baixo. 
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Classificar lamelas de madeira possui uma importância significativa para a qualidade de 

MLC. Com o crescente avanço nas metodologias de classificação estrutural de peças de 

madeira, os ensaios não destrutivos (END) têm conquistado espaço. De acordo com Amodei 

(2011), as vantagens do END com relação aos métodos tradicionais são: menor tempo na 

análise, redução de custos, melhor aproveitamento do material e ter uso posterior aos ensaios. 

De acordo com Del Menezzi et al. (2010), os métodos mais utilizados nos END são, método 

de propagação de ondas de ultrassom, de ondas de tensão e vibração transversal. 

 

2.OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar por meio de testes não destrutivos e destrutivos, o desempenho de vigas de madeira 

lamelada colada confeccionadas com três espécies amazônicas utilizando dois adesivos 

diferentes. 

 

2.2 Objetivos específico 

 

 Confeccionar vigas de madeira lamelada colada com três espécies nativas 

amazônicas de média densidade e utilizando dois adesivos diferentes; 

 Avaliar o ordenamento das tábuas na confecção das vigas, com base no módulo de 

elasticidade dinâmico; 

 Calcular o módulo de elasticidade dinâmico das lamelas e vigas confeccionadas 

utilizando equipamentos de ondas ultrassônicas, ondas de tensão e classificação 

mecânica; 

 Avaliar a resistência das vigas confeccionadas a ensaio de flexão estática; 

 Avaliar a interação dos adesivos com as espécies de madeira estudadas; 

 Avaliar se os testes não destrutivos são eficientes na predição da resistência 

mecânica das vigas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 3.1 Madeiras tropicais da Amazônia 

A Amazônia brasileira é uma das mais importantes regiões produtoras de madeira tropical no 

Brasil e no mundo (Veríssimo e Pereira, 2015). A sua composição florística possui uma ampla 

variedade de espécies com potencial madeireiro (Bila, 2014). Segundo Dias (2014), mesmo 

com a diversidade de espécies existentes na floresta, apenas 250 espécies foram pesquisadas 

através de estudos tecnológicos, desenvolvidos por instituições de pesquisas e Universidades. 

Existe a necessidade de mais estudos de propriedades físicas, químicas e mecânicas das 

espécies da floresta amazônica. 

 

3.2 Caracterização das espécies 

2.2.1 Couratari oblongifolia Ducke et R. Knuth (Tauari) 

O tauari pertence à família Lecythidaceae. É encontrado no Amazonas, Acre, Amapá, 

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia (IPT, 2021). A densidade básica é de 

0,49 g/cm³ (LPF, 2021). Como características gerais apresenta cerne e alburno indistintos, cor 

de branco-amarelado a marrom-amarelado-claro, anéis de crescimento são poucos distintos, 

grã direita, textura média e brilho moderado (LPF, 2021; Souza et al., 2002). Segundo Souza 

et al. (2002), seus usos podem ser para construção civil e naval, móveis, marcenaria artigos 

decorativos, utensílios domésticos, brinquedos, instrumentos musicais, engradados, lâminas, 

compensados e entre outros. 

 

3.2.2 Maquira sclerophylla (Ducke) C.C. Berg (Muiratinga) 

A muiratinga pertence à família Moraceae. Encontrada no estado do Pará e possui densidade 

básica de 0,57 g/cm³ (LPF, 2021). Suas características gerais são cerne e alburno indistintos, 

cor de branco-amarelada a marrom-amarelado-claro, anéis de crescimento poucos distintos, 

brilho fraco, grã direita a cruzada revessa e textura média (IBDF, 1981). De acordo com Do 

Nascimento et al. (1997), seus usos são em construções civis leves, construção naval e 

assoalhamento. 

  

3.2.3 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand (Breu) 

O breu pertence à família Burseraceae. É encontrada na Amazônia e no Pará (IBDF,1988; 

Lorenzi, 2002). Sua densidade básica é de 0,55 g/cm³ (LPF, 2021). Suas características gerais 

são cerne e alburno distintos, cor marrom-claro, anéis de crescimento distintos, grã cruzada e 
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textura média (IBDF, 1988). De acordo com Lorenzi (2002), seus usos são em construção 

civil, carpintaria, marcenaria, assoalhos e obras internas. 

 

3.3 Madeira Lamelada Colada (MLC) 

A fabricação da madeira lamelada colada (MLC) foi concebida a partir da técnica da colagem 

aliada à técnica da laminação. Ou seja, da reconstituição da madeira a partir de lâminas de 

dimensões relativamente reduzidas se comparadas às dimensões da peça final, que são unidas 

por colagem de tal maneira que as suas fibras estejam paralelas entre si (Calil Neto, 2014). 

 

O uso da MLC teve início no século XIX na França com a confecção de vigas lameladas 

unidas por cintas metálicas e pregos (Serrano, 2009). Em 1901, o alemão Friedrich Otto 

Hetzer patenteou esse método de construção utilizando como adesivo a caseína, substância 

derivada do leite e essa técnica ficou conhecida como “Hetzer System” (Dias, 2014; Portal 

Remade, 2010). Com o surgimento das colas sintéticas, o sistema laminado-colado passou a 

ser utilizado em construções navais e de pontes, que precisavam de alta resistência e 

durabilidade. (Portal Remade, 2010). 

 

Atualmente, a indústria de MLC está extremamente desenvolvida em países da América do 

Norte e da Europa. A aplicação da técnica pode ser vista sob as mais variadas formas 

estruturais. O seu emprego vai desde pequenas passarelas, escadas e abrigos até grandes 

estruturas concebidas sob as mais variadas formas estéticas. São destinadas a cobrir vãos de 

até 100 metros sem apoio intermediário (Dias, 2013). 

 

Segundo Calil Neto (2011), as principais vantagens da madeira laminada colada quando 

comparada à madeira serrada e outros materiais, são: 

 Grandes envergaduras: A MLC se caracteriza por uma alta capacidade de carga e um 

baixo peso, o que permite componentes de pequenas dimensões e grandes envergaduras;  

 Formas Livres: A MLC proporciona uma grande flexibilidade com curvaturas, arqueadas 

e dobradas; 

 Número menor de ligações: Em comparação com as estruturas de madeiras feitas com 

peças maciças, os elementos concebidos em MLC exigem um número bem menor de 

ligações, uma vez que são previstos para grandes dimensões. 

 Leveza: A leveza dessas estruturas oferece também maior facilidade de montagem, 
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desmontagem e possibilidade de ampliação. Além disso, o peso “morto” sendo menor se 

comparado com outros materiais, significa economia nas fundações. 

 Resistência Mecânica: Uma viga de madeira e uma de aço, com a de mesma massa, 

observa-se a mesma capacidade de resistência. Da mesma maneira, se for feita a 

comparação entre uma viga de madeira e uma de concreto, com o mesmo volume, 

observa-se que as duas possuem o mesmo poder de resistência, sendo que neste caso a de 

madeira fica aproximadamente cinco vezes mais leve que a de concreto.  

 Estabilidade Dimensional; 

 Resistente a substâncias químicas; 

 

No Brasil, a madeira desempenha um papel importante como material junto à construção civil 

e a madeira lamelada colada apresenta-se como uma alternativa para o aproveitamento 

racional dessa matéria-prima. Apesar da grande variedade de espécies de madeiras tropicais 

da floresta amazônica, os estudos tecnológicos existentes e desenvolvidos são poucos, 

necessitando-se de mais estudos com MLC de madeiras nativas (Dias, 2014).  

 

Segundo Serrano (2009), a primeira indústria brasileira de MLC foi a Esmara Estruturas de 

Madeira Ltda. fundada em Curitiba/Paraná no ano 1934, alcançou grande sucesso com suas 

estruturas no sul do país. Embora a MLC seja uma técnica do século XIX, o Brasil possui 

apenas quatro indústrias, localizada uma no estado do Goiás, duas em São Paulo e outra no 

Rio Grande do Sul (Calil Neto, 2014). De acordo com Dias (2014), os adesivos mais 

frequentemente usada no Brasil para a fabricação de madeira laminada colada, são à base de 

resorcinol-formaldeído e poliuretano, onde a cura é em temperatura ambiente.  

 

3.4 Classificação das lamelas 

Para a classificação de peças de madeiras são usados métodos visuais, destrutivos e não 

destrutivos. A classificação permite conhecer as propriedades estruturais para uso apropriado 

e seguro (Cossolino et al., 2009).  

 

3.4.1 Classificação visual  

A classificação visual é a análise de presença de defeitos na peça de madeira, como 

rachaduras, empenos, entre outros que podem influenciar as propriedades físico-mecânicas, 

observadas a olho humano. (Calil Neto, 2011; Cunha e Matos, 2011). De acordo com Carreira 
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(2003), essa classificação consiste em examinar visualmente as quatro faces e as extremidades 

de peças de madeira. 

 

3.4.2 Ensaios destrutivos  

Denomina-se ensaio destrutivo qualquer tipo de ensaio em que o corpo de prova sofra 

alterações permanentes em suas propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais. 

Os métodos destrutivos têm alto custo devido ao tempo de produção de corpos de prova e 

preço de máquinas. De acordo com Stangerlin (2008), as avaliações destrutivas são, 

geralmente, os principais métodos utilizados para o conhecimento das propriedades físicas e 

mecânicas da madeira.  

 

3.4.3 Ensaios não destrutivos 

Os ensaios não destrutivos (END) são aqueles realizados em materiais para verificar a 

existência ou não de defeitos ou descontinuidades, através de princípios físicos definidos, que 

não alteraram características físicas, químicas, mecânicas e não interferem no seu uso 

posterior (ABENDI, 2018).  Com os avanços tecnológicos, esses ensaios têm tomado espaço 

significativo nos meios de divulgação científica. 

 

As vantagens com relação a outros métodos tradicionais são relevantes, são elas: menor 

tempo na análise, redução de custos, melhor aproveitamento do material, detecção de doença, 

em caso de analise em indivíduo vivo, e ter uso posterior (Amodei, 2011). Segundo Del 

Menezzi et al. (2010), as técnicas mais utilizadas são estabelecidas nas características 

acústicas da madeira, que são, a propagação de ondas de tensão, ondas ultrassônicas e 

vibração transversal. 

 

3.4.3.1 Método da propagação de ondas ultrassônicas (ultrassom) 

A técnica de ultrassom se baseia no princípio de aplicação de ondas inaudíveis pelo homem 

em madeiras para determinar a constante elástica da madeira (Stangerlin, 2010). Conhecendo 

a velocidade de propagação e a densidade da madeira é possível calcular a constante elástica 

(Del Menezzi et al, 2010).  

 

Segundo Candian (2007), as vantagens dessa técnica são, o baixo custo de aquisição do 

equipamento, facilidade de manuseio e poder ser utilizada para melhorar o controle de 

qualidade na matéria-prima e seus derivados.  
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3.4.3.2 Método das ondas de tensão 

O temporizador de onda de tensão longitudinal, Stress Wave Timer, é usado para medir o 

tempo de propagação sonora em uma distância no sentido paralelo às fibras, sendo aplicado 

em estruturas de madeiras, com finalidade de encontrar deterioração a descontinuidade, a 

partir da mensuração da velocidade da onda de tensão percorrida. Este aparelho mede com 

precisão e exibe tempo de propagação de ondas de tensão ou velocidade do som (Metriguard, 

1997). 

 

3.4.3.3 Classificadora mecânica 

A máquina de classificação mecânica desenvolvida no Laboratório de Produtos Florestais 

(LPF) do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) consiste em determinar no cálculo do Módulo de 

Elasticidade Dinâmico da classificadora (MOEdC). E sua estrutura é composta de cantoneiras 

de aço de 5 cm, sendo a sua parte superior e lateral reforçada com cantoneiras de aço cruzada. 

O sistema de aplicação de carga é composto por um macaco hidráulico com capacidade de 

6000 kgf, um pistão cilíndrico hidráulico e um manômetro de ponteiro de arraste (Teles 

2008). 

 

3.4.3.4 Classificadora mecânica stress-grading (ASTM D4761-2013) 

O método de classificação mecânica stress-grading baseado na norma ASTM D4761-2013 

consiste no cálculo do módulo de elasticidade (MOEsg) de um corpo de prova a partir da 

medição da flecha no meio do vão livre após a aplicação de uma carga conhecida. Para o 

cálculo, considera-se o quociente entre o produto da carga máxima aplicada pelo vão livre ao 

cubo e a flecha, ou deslocamento no meio do vão livre, provocado pela carga máxima 

aplicada na seção transversal do corpo de prova (Targa e Biaggioni, 2005; De Araújo, 2007). 

 

3.5 Adesivos 

Adesivo é toda substância que possui propriedade de aderir algo fortemente a um substrato 

igual ou diferente e formar uma ligação superficial forte e duradoura. A propriedade de aderir 

é desenvolvida dentro de condições específicas, que são o calor, pressão e tempo (Portal 

Remade, 2008). 

 

A adesão dos adesivos está relacionada com as propriedades anatômicas da madeira (Calil 

Neto, 2011). O tempo de cura dos adesivos são influenciados pelo tipo de superfície da 
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madeira, a formulação, teor de umidade da madeira, quantidade de adesivo aplicado, umidade 

relativa do ar, temperatura da madeira e do adesivo (Dunky, 2003). 

 

3.5.1 Adesivo de Poliuretano (PUR) 

O adesivo de poliuretano (PUR) é um ligante que potencializa as propriedades de materiais 

dos diferentes campos de aplicação, como no setor têxtil, produtos de couro e madeira. Para 

uma boa colagem de madeira, é necessária uma pressão bem aplicada. O uso para a colagem 

de peças de madeira requer o controle de umidade e dispensa inteiramente uso de solventes e 

formaldeído (Calil Neto, 2011).  

 

3.5.2 Acetato de Polivinila - crosslink (PVAc) 

O adesivo de acetato de polivinila - crosslink (PVAc) é um dos mais importantes adesivos 

termoplásticos utilizados na colagem de madeira. É empregado na fabricação de móveis, 

carpintaria, marcenaria e colagem de madeira. Os adesivos PVAc possuem um tempo de 

ajuste curto e fornecem juntas invisíveis (Dunky, 2003).  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Espécies de madeiras estudadas 

Para a realização do estudo foram utilizadas espécies de média densidade. Dentro das espécies 

disponíveis nas dependências do LPF foram escolhidas vigas de Couratari oblongifolia 

(tauari), Maquira sclerophylla (muiratinga) e Protium heptaphyllum (breu), espécies 

amazônicas coletadas na Floresta Nacional do Tapajós. 

 

4.2 Densidades das madeiras 

Com objetivo de gerar dados que possam auxiliar o entendimento dos resultados, decidiu-se 

fazer a determinação das densidades aparente, seca, verde e básica das três espécies. As 

massas foram registradas com auxílio de uma balança digital com capacidade de 2000 g 

resolução de 0,01g e o volume foi aferido pelo método de imersão em água. 
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4.3 Preparação das lamelas 

As vigas de breu, muiratinga e tauari foram levadas a carpintaria do LPF onde foram 

desdobradas dando origem às lamelas com medidas de 2 x 6 x 220 cm, utilizadas para a 

confecção das vigas de madeira lamelada colada. 

  

 4.4 Classificação das lamelas 

As lamelas foram classificadas inicialmente por classificação visual e depois por três métodos 

não destrutivos: ondas ultrassônicas, ondas de tensão longitudinal e classificação mecânica 

stress-grading. Como critério de classificação visual foram descartadas as lamelas que 

apresentavam defeitos como rachaduras, perfurações de brocas e empenos.  

 

Após a classificação visual, realizou-se o ensaio de ondas ultrassônicas, onde foi utilizado o 

aparelho de ultrassom da marca Pundit Lab com transdutores piezoeletrônicos que operam na 

frequência de 22 kHz. O equipamento emite ondas ultrassônicas na direção longitudinal 

paralela às fibras que mede o tempo de propagação da onda, em microssegundos, e determina 

a velocidade em m/s. O vão foi ajustado para 2,1 metros, as amostras foram posicionadas 

sobre dois apoios de madeira e realizada a leitura do tempo de propagação e a velocidade, 

conforme ilustrado na Figura 4.1. Previamente, foi calculada a densidade pelo método 

estereométrico pela equação 4.1. O Módulo de Elasticidade Dinâmico de Ultrassom 

(MOEdUS), foi calculado utilizando a equação 4.2. 

 

  
Figura 4.1 – Lamela com os transdutores nas extremidades. 
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𝜌 =  
𝑚

𝑣
                                                                                                       (4.1) 

 

 

Em que: 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔/𝑚³) 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔) 

𝑣 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3) 

 

 

𝑀𝑂𝐸𝑑𝑢𝑠 =
𝑉2× 𝜌

𝑔
 × 10 ˉ5

                                                                                            (4.2) 

 

Em que: 

𝑀𝑂𝐸𝑑𝑢𝑠 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑠𝑜𝑚 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑉 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝑚/𝑠) 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔/𝑚³) 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (9,804 𝑚/𝑠²) 

 

 

Para o método de ondas de tensão longitudinal foi empregando o equipamento Stress Wave 

Timer 239A (Metriguard Inc.), que mede o tempo de propagação, em microssegundos, de uma 

onda de tensão pela peça de madeira. Antes da realização do ensaio as lamelas foram pesadas 

em uma balança de precisão com capacidade de 2000 g e resolução de 0,01g. Em seguida, 

foram posicionadas nas presilhas do equipamento e após a indução da onda por meio do 

pêndulo foi feita a leitura do tempo de propagação da onda de tensão, de acordo com a Figura 

4.2. Para cada lamela foram realizadas três leituras e para os cálculos utilizou-se a média.  

 

 
Figura 4.2 – Lamela ajustada no Stress Wave Timer 239A (Metriguard Inc.). 
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Após o cálculo da densidade da madeira e com a leitura do tempo e da distância percorrida, 

foi determinada a velocidade de propagação da onda (V) e o Módulo de Elasticidade 

Dinâmico por Stress Wave (MOEdSW), de acordo com as equações 4.3 e 4.4. 

 

𝑉 =
𝑑

𝑡
                                                                                                                                  (4.3) 

 

Em que: 

𝑉 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝑚/𝑠) 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑚) 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎  (μs × 10ˉ6) 

 

𝑀𝑂𝐸𝑑𝑆𝑊 = 𝑉² × 𝜌
𝑔

 × 10 ˉ⁵                                                                                                (4.4) 

 

Em que:  

𝑀𝑂𝐸𝑑𝑆𝑊  = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑊𝑎𝑣𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑉 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝑚/𝑠) 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔/𝑚³) 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (9,804 𝑚/𝑠²) 

 

 

O ensaio de classificação mecânica stress-grading foi realizado segundo a metodologia 

prevista na norma ASTM D-4761 (2013). As lamelas foram posicionadas sobre dois apoios 

com um vão de 2000 mm e um relógio comparador, marca MARH modelo MILLILAST 1082 

com resolução de 0,01 mm, foi utilizado para medir a flecha após o carregamento de 49,5 N 

(Figura 4.3).  
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Figura 4.3 – Lamela disposta para a classificação mecânica stress-grading e com 

carregamento de 49,5 N. 

 

 

Foram utilizados dois carregamentos, o primeiro (acomodação) de 12,4 N e segundo de 37,1 

N. Após colocar o segundo carregamento esperou-se o tempo de 5 segundos para realizar a 

leitura do deslocamento em mm no relógio comparador. 

 

O Módulo de Elasticidade Classificadora mecânica stress-grading. (MOEsg) foi calculado de 

acordo com a equação 4.5. 

 

𝑀𝑂𝐸𝑠𝑔 =
𝑃 × 𝐿³

48 × 𝛿 × 𝐼
                                                                                                        (4.5) 

 

Em que: 

𝑀𝑂𝐸𝑠𝑔 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑀𝑃𝑎) 

𝐼 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 (𝑚𝑚4) 

𝐿 = 𝑉ã𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 (𝑚𝑚) 

𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝑁) 

𝛿 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 (𝑚𝑚) 
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4.5 Confecção das vigas de MLC 

Após as classificações não destrutivas, as 30 lamelas de cada espécie foram separadas em três 

grupos a partir do Módulo de Elasticidade Dinâmico (MOEd): 12 maiores, 6 menores e 12 

medianas. Para a classificação do MOEd foi utilizado a média dos três métodos. As vigas de 

MLC foram confeccionadas com cinco lamelas.  

 

O ordenamento das lamelas na viga foi realizado de forma sistemática, a fim de maximizar a 

resistência da viga confeccionada, onde as lamelas de maior MOEd foram aplicadas nas 

camadas externas, as lamelas de menor MOEd no centro e as medianas completando a viga 

entre as lamelas de maior e menor MOEd.  

 

Para a colagem utilizou-se dois adesivos: PVAc da marca Titebond II e PUR da marca Tek 

Bond. Com as seguintes características: 

 Adesivo PVAc: tipo de emulsão de acetato de polivinila crosslink, cor creme 

amarelada, teor de sólidos de 48%, viscosidade de 4.000 cps, pH de 3,0 e densidade de 

1,09 kg/L (Titebond, 2018). 

 Adesivo PUR: adesivo monocomponente à base de poliuretano, cor de mel, teor de 

sólidos de 97% a 98%, viscosidade de 6.500 a 8.500 cps e densidade de 1,08 a 1,14 

g/cm³ (Tek Bond, 2018). 

 

Conforme a orientação do fabricante de ambos os adesivos a gramatura recomendada é de 200 

g/m². Sendo assim, a quantidade de adesivo para cada linha de cola foi 25,2g. A aplicação do 

adesivo na lamela ocorreu em uma balança de precisão capacidade de 10.000 g e resolução de 

0,1g e depois foi espalhado com auxílio de uma espátula. Fora confeccionadas 18 vigas de 

MLC, sendo seis para cada espécie, breu, muiratinga e tauari. 

 

Após a aplicação do adesivo, as lamelas foram sendo depositadas sobre uma viga “I” de aço.  

Com o auxílio de três grampos as lamelas foram alinhadas lateralmente e com o uso de 

travessas metálicas, barras de rosca, porcas e arruelas, foi executada a pressão vertical. As 

porcas foram apertadas suavemente com uma chave de boca e a seguir foram apertadas com 

um torquímetro digital TECH3FR250 (Figura 4.4), até 45 N.m de torque, suficiente para 

aplicar uma pressão calculada de 0,98 MPa em cada viga de MLC. 
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Figura 4.4 – Porcas sendo apertadas com a chave e com torquímetro digital TECH3FR250. 

 

O tempo de prensagem para os dois adesivos foi de 3 horas, de acordo com as orientações do 

fabricante. Após a consolidação dos adesivos, as vigas retornaram a carpintaria onde foram 

aplainadas e destopadas até a dimensão final de 5 x 10 x 210 cm. 

 

4.6 Ensaios não destrutivos e destrutivo nas vigas de MLC 

Foram realizados nas vigas de MLC os ensaios de ondas de tensão, propagação de ondas 

ultrassônicas e classificação mecânica. Para os cálculos dos MOEd, todas as vigas de MLC 

foram pesadas em uma balança de capacidade de 10.000 g e resolução de 0,1g e a densidade 

foi calculada pelo método estereométrico pela equação 4.1. 

 

O ensaio de ultrassom foi o mesmo utilizado na metodologia da classificação das lamelas. 

Para a realização do método Stress Wave foi utilizado o mesmo equipamento para a 

classificação das lamelas. No entanto, como as dimensões das vigas não permitiram o uso das 

presilhas e do pêndulo, utilizou-se o martelo e um transdutor, próprio para seções maiores, 

para a recepção do sinal conforme Figura 4.5. A viga de MLC foi apoiada em duas peças de 

madeira e após a indução da onda a partir de um golpe de martelo registrou-se a leitura do 

tempo de propagação. O procedimento foi repetido três vezes para cada viga procurando 

aplicar a mesma intensidade do martelo nas vigas e utilizou-se a média das leituras do tempo 

de propagação das ondas.   
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Figura 4.5 – Equipamento Stress Wave Timer 239A (Metriguard Inc.), com martelo e 

transdutor. 

 

 

Para a realização do ensaio na classificadora mecânica foi utilizada uma máquina 

desenvolvida no LPF (Figura 4.6) e em processo de patenteamento. Conforme descrita por 

Teles (2008), a classificadora possui um sistema de aplicação de carga composto de um 

macaco hidráulico, um pistão cilíndrico e um manômetro de ponteiro. O macaco hidráulico 

possui capacidade de carga máxima de 6000 kgf. O pistão cilíndrico hidráulico possui 3,205 

cm de diâmetro e área circular de 8,0676 cm². A unidade do manômetro de ponteiro é dada 

em bar e possui capacidade máxima de 40 bar. 

 

 
Figura 4.6 – Classificadora mecânica. 
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Após o posicionamento da viga de MLC no sentido de menor inércia sobre a classificadora, o 

macaco hidráulico foi acionado, movimentando o pistão contra a viga no sentido flatwise até 

que o manômetro registrasse a pressão de 20 bar. Nesse momento a aplicação de carga foi 

suspensa e a flecha gerada na viga foi registrada por meio do uso de um relógio comparador, 

marca MARH modelo MILLILAST 1082 com resolução de 0,01 mm. O cálculo do Módulo 

de Elasticidade Dinâmico da classificadora (MOEdC), foi realizado utilizando-se a equação 

4.6. 

 

𝑀𝑂𝐸𝑑𝐶 =
𝑃 × 𝐴𝑝 × 𝐿³

4 × 𝑏 × ℎ3× 𝑑
                                                                                     (4.6)                                          

 

Em que: 

𝑀𝑂𝐸𝑑𝐶 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 (23,4535 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚²) 

𝐴𝑝 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡ã𝑜 (8,0676 𝑐𝑚2) 

𝐿 = 𝑣ã𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 (192 𝑐𝑚)  

𝑏 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎 𝑉𝐿𝐶  (𝑐𝑚) 

ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑉𝐿𝐶 (𝑐𝑚) 

𝑑 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 (𝑐𝑚) 

 

4.6.1 Flexão estática 

O ensaio de flexão estática em quatro pontos foi realizado de acordo com a norma ASTM D-

198/02 (2015), utilizando-se a máquina Martins Campelo USM – 600, capacidade de 600 kN 

equipada com célula de carga de 10 toneladas, demonstrada pela Figura 4.7. O vão livre foi 

ajustado para 1800 mm e, para cumprimento das orientações da norma, utilizou-se a 

velocidade de deslocamento do travessão de carga de 3 mm/min para P. heptaphyllum e 4 

mm/min para M. sclerophylla e C. oblongifolia. As vigas de MLC foram ensaiadas pela 

flexão estática para a determinação do módulo de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura à 

flexão (MOR).  
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Figura 4.7 – Ensaio de flexão estática a quatro pontos na máquina Martins Campelo USM-

600. 

 

 

Para a determinação do Módulo de Elasticidade, MOE, foi utilizada a equação 4.7. 

 

MOE = (
P′×  a 

4 × b × h3 x △
) × ( 3 × L2 − 4 × a²)                                                    (4.7) 

 

Em que: 

𝑀𝑂𝐸 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃′ = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔𝑓) 

𝑎 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑎𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟ó𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑐𝑚) 

𝑏 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎 𝑉𝐿𝐶 (𝑐𝑚) 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑉𝐿𝐶 (𝑐𝑚) 

𝐿 = 𝑉ã𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 (𝑐𝑚) 

∆ = 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 (𝑚𝑚) 

 

Para a determinação do Módulo de Ruptura à flexão (MOR), foi utilizada a equação 4.8. 

 

𝑀𝑂𝑅 = [
(3 × 𝑃 × 𝑎)

𝑏 × ℎ2 ]                                                                                         (4.8) 
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Em que: 

𝑀𝑂𝑅 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑔𝑓) 

𝑎 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑎𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟ó𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑐𝑚) 

𝑏 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎 𝑉𝐿𝐶 (𝑐𝑚) 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑉𝐿𝐶 (𝑐𝑚) 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Densidades 

A tabela 5.1, apresenta os valores das densidades verde, seca, aparente (12%) e básica 

calculados para as três espécies do estudo. 

 

Tabela 5.1 – Densidades verde, seca, aparente e básica das três espécies. 

 Densidade (g/cm³) 

 Verde Seca Aparente Básica 

Tauari 

Muiratinga 

Breu 

1,06 

1,07 

0,86 

0,74 

0,69 

0,57 

0,79 

0,74 

0,62 

0,63 

0,57 

0,50 

 

 

Contrariando a referência bibliográfica do LPF (2021) que apresenta densidade básica de 0,49 

g/cm³ sobre a espécie tauari, a mesma apresentou densidade básica de 0,63 g/cm³, sendo o 

maior valor entre as três espécies. Os valores encontrados para muiratinga corroboram com os 

encontrados por LPF (2021). Os valores encontrados para breu ficaram 0,05 menor que o 

valor citado por LPF (2021).  

 

5.2 Ensaios não destrutivos nas lamelas 

As tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 apresentam os módulos de elasticidades dinâmicos para a espécie 

tauari, muiratinga e breu, respectivamente, calculados por meio dos diferentes métodos de 

ondas ultrassônicas, ondas de tensão e classificação mecânica stress-grading. 
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Tabela 5.2 – Valores de MOE para a espécie tauari. 

 MOEdUS* MOEdSW MOEsg 

Média (MPa) 

Máximo (MPa) 

Mínimo (MPa) 

Desvio Padrão 

CV (%)** 

25.235,22 

29.384,16 

20.560,74 

2.454,36 

9,73 

22.410,12 

26.152,18 

18.092,20 

2.364,51 

10,55 

21.235,82 

25.579,85 

16.415,10 

26.66,79 

12,56 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEsg: 

módulo de elasticidade Classificadora mecânica stress-grading. 

(**) CV: Coeficiente de Variação. 

 
 

Tabela 5.3 – Valores de MOE para a espécie muiratinga. 

 MOEdUS* MOEdSW MOEsg 

Média (MPa) 

Máximo (MPa) 

Mínimo (MPa) 

Desvio Padrão 

CV (%)** 

24.190,45 

30.386,51 

15.873,71 

3.897,61 

16,11 

21.283,13 

26.597,30 

14.169,40 

3.425,27 

16,09 

19.723,96 

26.064,93 

12.910,06 

3.529,77 

17,90 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEsg: 

módulo de elasticidade Classificadora mecânica stress-grading. 

(**) CV: Coeficiente de Variação. 

   
 

Tabela 5.4 – Valores de MOE para a espécie breu. 

 MOEdUS* MOEdSW MOEsg 

Média (MPa) 

Máximo (MPa) 

Mínimo (MPa) 

Desvio Padrão 

CV (%)** 

17.808,20 

21.656,87 

14.701,61 

1.848,24 

10,38 

15.836,46 

18.376,24 

13.083,20 

1.476,26 

9,32 

15.241,15 

17.053,24 

12.206,85 

1.340,50 

8,80 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEsg: 

módulo de elasticidade Classificadora mecânica stress-grading. 

(**) CV: Coeficiente de Variação. 

 

 

Observa-se que os valores de módulo de elasticidade dinâmico do método de ultrassom 

(MOEdUS) foram os mais altos, seguidos pelos valores gerados pelo Stress Wave e 

classificação mecânica stress-grading para todas as espécies. Este comportamento entre os 

testes já havia sido observado em estudos de De Paula et al. (2016) que apresentou os valores 
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MOEdUS 26.242 MPa e MOEdSW 18.359 MPa para madeira de cumaru. Segundo Ribeiro et al. 

(2016), os valores superiores do MOEd em relação ao módulo de elasticidade (MOE) estão 

relacionados com a natureza visco-elástica da madeira. 

 

As tabelas 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, apresentam os valores da correlação de Pearson (R) para breu, 

muiratinga e tauari, e para três espécies juntas. O teste de Pearson apresentou um alto 

coeficiente de correlação entre os três métodos para cada espécie e para as três 

correlacionadas juntas.  

 

Tabela 5.5 – Correlação de Pearson (R) para valores de MOE para tauari. 

 MOEdUS* MOEdSW MOEsg 

MOEdUS (MPa) 

MOEdSW (MPa) 

MOEsg (MPa) 

1 

0,991 

0,983 

 

1 

0,985 

 

 

1 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEsg: 

módulo de elasticidade Classificadora mecânica stress-grading.                                 

 

 

Tabela 5.6 – Correlação de Pearson (R) para valores de MOE para muiratinga. 

 MOEdUS* MOEdSW MOEsg 

MOEdUS (MPa) 

MOEdSW (MPa) 

MOEsg (MPa) 

1 

0,995 

0,967 

 

1 

0,980 

 

 

1 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEsg: 

módulo de elasticidade Classificadora mecânica stress-grading.                          

 

 

Tabela 5.7 – Correlação de Pearson (R) para valores de MOE para breu. 

 MOEdUS* MOEdSW MOEsg 

MOEdUS (MPa) 

MOEdSW (MPa) 

MOEsg (MPa) 

1 

0,979 

0,908 

 

1 

0,961 

 

 

1 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEsg: 

módulo de elasticidade Classificadora mecânica stress-grading.                               
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Tabela 5.8 – Correlação de Pearson (R) para os valores MOE para as três espécies. 

 MOEdUS* MOEdSW MOEsg 

MOEdUS (MPa) 

MOEdSW (MPa) 

MOEsg (MPa) 

1 

0,995 

0,973 

 

1 

0,984 

 

 

1 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEsg: 

módulo de elasticidade Classificadora mecânica stress-grading.                             

 

Com base nos valores obtidos pela correlação de Pearson (R), pode-se afirmar que todas as 

técnicas podem ser utilizadas para a classificação de lamelas, gerando resultados confiáveis. 

No entanto, os dados gerados pelo método de ondas de tensão apresentaram os maiores 

coeficientes de correlação e resultados mais próximos aos obtidos pela classificação mecânica 

stress-grading, que foi usado como referência. Assim como o estudo de Teles (2009), o uso 

do equipamento Stress Wave Timer foi satisfatório para a avaliação de lâminas de louro 

vermelho (Sextonia rubra). 

 

5.3 Ensaios nas vigas de MLC 

 A partir dos dados gerados no ensaio de flexão estática foram calculados o Módulo de 

Elasticidade (MOE) e o Módulo de Ruptura (MOR) para cada espécie e para cada tipo de 

adesivo. Os resultados estão apresentados nas tabelas 5.9, 5.10, 5.11 abaixo.  

 

Tabela 5.9 – Valores de MOE e MOR calculado a partir da flexão estática para espécie tauari. 

 PUR* PVAc 

 MOE**  MOR  MOE**  MOR  

Média (MPa) 

CV (%)*** 

15.414,05 

1,74 

61,66 

17,10 

16.921,14 

3,26 

121,09 

20,88 

(*) PUR: adesivo de poliuretano; PVAc: adesivo de poli(acetato de polivinila). 

(**) MOE: módulo de elasticidade; MOR: módulo de ruptura. 

(***) CV: Coeficiente de Variação. 
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Tabela 5.10 – Valores de MOE e MOR calculado a partir da flexão estática para espécie 

muiratinga.  

 PUR* PVAc 

 MOE**  MOR  MOE**  MOR  

Média (MPa) 

CV (%)*** 

14.082,14 

4,39 

53,90 

6,53 

16.243,53 

3,56 

96,99 

3,95 

(*) PUR: adesivo de poliuretano; PVAc: adesivo de poli(acetato de polivinila). 

(**) MOE: módulo de elasticidade; MOR: módulo de ruptura. 

(***) CV: Coeficiente de Variação. 

 

Tabela 5.11 – Valores de MOE e MOR calculado a partir da flexão estática para espécie breu. 

 PUR* PVAc 

 MOE**  MOR  MOE**  MOR  

Média (MPa) 

CV (%)*** 

11.480,59 

4,22 

42,43 

33,24 

12.443,39 

2,77 

74,41 

26,56 

(*) PUR: adesivo de poliuretano; PVAc: adesivo de poli(acetato de polivinila). 

(**) MOE: módulo de elasticidade; MOR: módulo de ruptura. 

(***) CV: Coeficiente de Variação. 

 

 

Os valores de MOE e MOR para VLC com o adesivo PVAc obteve melhores resultados 

comparando-os com de PUR, independentemente, da espécie.  

 

Após a realização de uma análise de variância (ANOVA) foi constatado a existência de 

diferenças estatisticamente significantes entre os valores de MOE e MOR para cada um dos 

tratamentos (espécie x adesivo). A tabela 5.12 apresenta o resultado do teste de Tukey com 

5% de significância para densidade, MOE e MOR.  
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Tabela 5.12 – Resultado do teste de Tukey com 5% de significância para os valores da 

densidade, MOE e MOR para cada tratamento. 

Tratamento Densidade (kg/m³) MOE* (MPa) MOR (MPa) 

Tauari - PVAc** 

Muiratinga – PVAc 

Breu – PVAc 

Tauari - PUR 

Muiratinga - PUR 

Breu - PUR 

771,49a*** 

747,76a 

639,53b 

771,07a 

730,67a 

638,05b 

16.921a  

16.243a,b 

12.443d 

15.414b,c 

14.082c 

11.480d 

121,09a 

96,98a,b 

74,4b,c 

61,65b,c 

53,9c 

42,42c 

(*) MOE: Módulo de Elasticidade; MOR: Módulo de Ruptura. 
(**) PVAc: adesivo de poli(acetato de polivinila); PUR: adesivo de poliuretano. 
(**) As letras minúsculas são usadas para a comparação de médias, numa mesma coluna, do teste de 
Tukey. 

 

Para melhor visualização os resultados estão apresentados nas Figuras 5.1, 5.2, e 5.3 que 

demonstram a densidade, MOE e MOR como variável dependente com relação ao tratamento, 

a média, desvio padrão de acordo com o teste de Tukey com 5 % de significância e letras 

minúsculas são usadas para a comparação de médias utilizando o software SPSS plus. E as 

estatísticas descritivas estão apresentadas nos ANEXO A, B e C.  
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Figura 5.1 – Resultados de densidade das vigas de MLC. Barras representam as médias e 

barras em “I” o desvio padrão. 

 

 

Figura 5.2 – Resultados de densidade das MOE. Barras representam as médias, barras em “I” 

o desvio padrão e letras minúsculas são usadas para a comparação de médias. 
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Figura 5.3 – Resultados de densidade das MOR. Barras representam as médias, barras em “I” 

o desvio padrão e letras minúsculas são usadas para a comparação de médias. 

 

Para o MOE, que é um indicador de rigidez, o teste de Tukey com 5% de significância 

permitiu observar que o adesivo PVAc obteve melhores resultados para as espécies tauari 

(Couratari oblongifolia) e muiratinga (Maquira sclerophylla). E a espécie breu (Protium 

heptaphyllum) obteve os piores resultados independentemente do tipo de adesivo. 

Os valores de MOE encontrados para os tratamentos das três espécies foram superiores com 

relação à madeira maciça citado por LPF (2021), que são 10.591 MPa para tauari, 11.277 

MPa para muiratinga e 9.806 MPa para breu.  

 

Em relação ao MOR, que indica a resistência à carga, ficou evidente que o adesivo foi o fator 

primordial na resistência das vigas. As peças que foram coladas com PVAc tiveram médias de 

MOR superiores as demais, independente da espécie. O tratamento tauari– PVAc apresentou 

o valor superior de MOR em relação a madeira sólida de 88 MPa, citado por LPF (2021).  

 

Na tabela 5.13, apresenta os artigos que usaram a mesma técnica de vigas de MLC com 

diferentes espécies e com os valores médios de MOE. Observa-se que os valores de MOE 

encontrados por Segundinho et al. (2013) e por Parra-Serrano et al. (2018), foram inferiores a 

todos os tratamentos deste estudo.  
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Tabela 5.13 – Artigos de vigas de MLC com espécie, adesivo e valores de MOE.  

Autor Espécie Adesivo 
MOE 

(MPa) 

Segundinho et al. (2013) 

Parra-Serrano et al (2018) 

Terezo (2010) 

Teles (2009) 

Iwakiri et al. (2014) 

Erisma uninatum (cedrinho) 

Hevea brasiliensis (seringueira) 

Schizolobium amazonicum (paricá) 

Sextonia rubra (louro vermelho) 

Tectona grandis (teca) 

RFF e PUR* 

PUR 

EPI 

RFF 

RFF e EPI 

11.240 

9.776,35 

16.697 

11.282,60 

13.103,37 

(*):EPI: Emulsão Polimérica de Isocianato; PUR: Poliuretano; RFF: Resorcina-fenol-formaldeído. 

 

Os valores de MOE para vigas de MLC de paricá citado por Terezo (2010), foi próximo ao da 

tauari com adesivo PVAc. O valor de MOE encontrado por Teles (2009) para vigas de MLC 

de louro vermelho, foi menor que os valores das espécies tauari e muiratinga com adesivo 

PVAc. Os valores de MOE apresentado no estudo de Iwakiri et al. (2014) para vigas de MLC 

de teca, foram baixos com relação com as espécies tauari e muiratinga, com os adesivos de 

PVAc e PUR.  

 

A tabela 5.14, demonstra os valores de MOR encontrados em espécies diferentes do estudo 

que também utilizaram a técnica de viga de MLC.  

 

Tabela 5.14 – Artigos de viga de MLC, com espécie, adesivo e valores de MOR. 

Autor Espécie Adesivo 
MOR 

(MPa) 

Segundinho et al. (2013) 

Parra-Serrano et al (2018) 

Iwakiri et al. (2014) 

Erisma uninatum (cedrinho) 

Hevea brasiliensis (seringueira) 

Tectona grandis (teca) 

RFF e PUR* 

PUR 

RFF e EPI 

60,60 

58,25 

49,25 

(*):EPI: Emulsão Polimérica de Isocianato; PUR: Poliuretano; RFF: Resorcina-fenol-formaldeído. 

 

 

 

O valor encontrado de MOR por Segundinho et al (2013) para as viga de MLC de cedrinho, 

foi inferior as três espécies com adesivo PVAc. Os valores de MOR de viga de MLC para 

tauari e muiratinga são maiores comparados com os valores para viga de MLC de teca 

apresentado por Iwakiri et al. (2014). O valor MOR apresentado por Parra-Serrano et al. 
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(2018), em viga de MLC de seringueira é semelhante aos valores dos tratamentos muiratinga– 

PUR e breu - PUR. 

 

A correlação de Pearson apresentada na tabela 5.15 mostrou que a densidade da madeira é um 

fator significativo na resistência das vigas, o que explica o baixo desempenho das vigas de 

breu independente do adesivo utilizado.  

 

Tabela 5.15 - Correlação de Pearson (R) entre MOE e densidade de todas as vigas de MLC. 

 MOE* (MPa) Densidade (g/cm3) 

MOE* (MPa) 

Densidade (g/cm3) 

1 

0,895 

 

1 

(*) MOE: módulo de elasticidade. 

 

 

No entanto, segundo Zangiácomo (2003), além da densidade ser um fator importante para a 

produção de MLC, a permeabilidade do adesivo com a espécie deve ser relacionado para tal. 

Teles (2009) diz que a permeabilidade está relacionada com a características anatômicas das 

espécies e também com as características viscosidade do adesivo.  

  

As tabelas 5.16, 5.17 e 5.18, apresentam os valores dos módulos de elasticidades para as vigas 

de MLC de tauari, muiratinga e breu, calculados por meio dos diferentes métodos de ondas 

ultrassônicas, ondas de tensão, classificadora mecânica e o teste destrutivo de flexão estática.  

 

 

Tabela 5.16 – Valores de MOE para as vigas de MLC da espécie tauari. 

  
MOEdUS* MOEdSW  MOEdC  MOE  

Média (MPa) 25.398,80 19.908,68 13.233,56 16.167,60 

Máximo (MPa) 25.708,51 20.619,45 14.275,53 17.518,16 

Mínimo (MPa) 25.166,16 18.980,93 12.484,31 15.230,86 

Desvio Padrão 219,05 692,72 691,72 912,26 

CV (%)** 0,86 3,48 5,23 5,64 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEdC: 

módulo de elasticidade na Classificadora mecânica; MOE: módulo de elasticidade da flexão estática. 

(**) CV: Coeficiente de Variação. 

 

. 
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Tabela 5.17 – Valores de MOE para as vigas de MLC da espécie muiratinga.  

  MOEdUS* MOEdSW  MOEdC  MOE  

Média (MPa) 24.569,48 19.002,08 12.436,27 15.162,83 

Máximo (MPa) 25.441,56 19.900,20 13.003,46 16.767,24 

Mínimo (MPa) 23.284,06 18.099,32 11.581,56 13.566,04 

Desvio Padrão 815,44 627,75 524,11 1.299,20 

CV (%)** 3,32 3,30 4,21 8,57 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEdC: 

módulo de elasticidade na Classificadora mecânica; MOE: módulo de elasticidade da flexão estática. 

(**) CV: Coeficiente de Variação. 

 

 

Tabela 5.18 – Valores de MOE para as vigas de MLC da espécie breu. 

  MOEdUS* MOEdSW  MOEdC  MOE  

Média (MPa) 18.304,63 16.187,17 10.552,66 11.961,99 

Máximo (MPa) 19.652,81 16.806,88 13.853,89 12.727,29 

Mínimo (MPa) 17.422,85 15.122,61 9.314,53 10.923,56 

Desvio Padrão 734,91 735,64 1.671,31 647,60 

CV (%)** 4,01 4,54 15,84 5,41 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEdC: 

módulo de elasticidade na Classificadora mecânica; MOE: módulo de elasticidade da flexão estática. 

(**) CV: Coeficiente de Variação. 

 

Assim como observado na classificação não destrutiva das lamelas, o ultrassom obteve os 

maiores valores de MOEd, seguido pelos valores obtidos pelo equipamento de Stress Wave. A 

classificadora mecânica obteve valores abaixo dos gerados pelo ensaio de flexão estática, o 

que pode indicar a necessidade de correção da calibração do equipamento. A Figura 5.4 

ilustra os dados gerados por cada técnica nas espécies. Os números das vigas indicam que a 

partir das vigas 1 a 6 são da espécie breu, das vigas 7 a 12 são da espécie muiratinga e das 

vigas 13 a 18 são da espécie tauari. 
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Figura 5.4 – Gráfico com os dados de MOE gerados pelas diferentes técnicas.  

 

A tabela 5.19 abaixo apresenta a correlação entre as quatro técnicas utilizadas. Todos os 

ensaios apresentaram alta correlação. Apesar de possuírem valores numericamente mais 

distantes, os equipamentos de ultrassom e Stress Wave geraram dados com maior correlação à 

flexão estática do que a classificadora mecânica. 

 

Tabela 5.19 - Correlação de Pearson (R) entre as quatro técnicas utilizadas. 

 
MOEdUS* MOEdSW  MOEdC  MOE  

MOEdUS (MPa) 1 
   

MOEdSW (MPa) 0,930 1 
  

MOEc (MPa) 0,737 0,745 1 
 

MOE (MPa) 0,869 0,834 0,663 1 

(*) MOEdUS: módulo de elasticidade Ultrassom; MOEdSW: módulo de elasticidade Stress Wave; MOEdC: 

módulo de elasticidade na Classificadora mecânica; MOE: módulo de elasticidade da flexão estática. 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Na análise das metodologias não destrutivas utilizadas para a classificação das lamelas, 

concluiu-se que todos os métodos são eficientes com destaque para método de ondas de 

tensão, que apresentou os maiores coeficientes de correlação e dados numericamente mais 

próximos aos da classificação mecânica stress-grading.  

 

Após o teste destrutivo de flexão estática comprovou-se que o adesivo PVAc gerou vigas de 

madeira lamelada colada mais resistentes que o PUR. Em relação às espécies, as vigas 

confeccionadas com tauari obtiveram os melhores resultados, o que pode ser explicado pela 

maior densidade da madeira. 

 

Quando comparados aos dados gerados pelo ensaio de flexão estática, os testes não 

destrutivos nas VLC apresentaram alta correlação, com destaque para a técnica de ondas 

ultrassônicas e de tensão. No entanto, a classificadora mecânica gerou dados numericamente 

mais próximos aos da flexão estática. 

 

Recomendam-se em estudos posteriores, estudos anatômicos para melhor entendimento da 

interação espécie x adesivo; e ensaios de delaminação para avaliar a resistência a umidade; 

bem como ensaio de cisalhamento na linha de cola e o ensaio de compressão paralela para 

avaliar o uso das vigas como pilares. 
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8. ANEXO 

 

 

ANEXO A – Estatística descritiva pelo software SPSS plus com a variável dependente sendo 

a densidade com relação ao tratamento. 
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ANEXO B – Estatística descritiva pelo software SPSS plus com a variável dependente sendo 

a MOE com relação ao tratamento. 

 

 
 

 

 

ANEXO C – Estatística descritiva pelo software SPSS plus com a variável dependente sendo 

a MOR com relação ao tratamento. 

 

 


