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RESUMO: As ligações com barras de aço coladas em madeira vêm se tornando populares, 
principalmente na Europa, sendo um dos mais promissores tipos de ligação para industrialização das 
estruturas de madeira no mundo. Este trabalho busca avaliar o comportamento desse tipo de ligação, 
de modo a contribuir com o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Foi conduzida uma análise 
experimental comparando as resistências últimas de arrancamento e os modos de ruptura de barras 
de aço coladas em madeira variando a direção das fibras, perpendicular e paralela às fibras da madeira. 
Os resultados dos ensaios indicaram que a força última de arrancamento na direção paralela às fibras 
é ligeiramente inferior se comparado com a direção perpendicular às fibras, para valores da esbeltez 
de ancoragem no intervalo 6,35 ≤ λ < 15,97. Para valores da esbeltez de ancoragem compreendidos 
no intervalo 15,97 ≤ λ ≤ 25,39 a resistência última de arrancamento foi semelhante nas duas direções, 
uma vez que a ruptura se deu pelo escoamento do aço. Houveram variações nos modos de ruptura 
característicos, indicando que a aderência da resina na madeira nas ligações com barras de aço 
coladas no sentido perpendicular às fibras foi superior se comparado a aderência das barras coladas 
no sentido paralelo às fibras da madeira.  
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TIMBER CONNECTIONS WITH GLUED-IN STEEL RODS – THE INFLUENCE OF THE 

GRAIN DIRECTION IN THE PULL-OUT STRENGTH  

 
 
ABSTRACT: Timber connections with glued-in steel rods are becoming popular, especially in Europe, 
exhibit high strength and stiffness, is one of the most promising types of connection for manufacturing 
wooden structures in the world. This paper aims to evaluate the behavior of this type of connection in 
order to contribute to the development of technology in Brazil. An experimental analysis was conducted 
comparing the pull-out strength and the failure modes with glued-in deformed steel rods parallel and 
perpendicular to the grain direction of wood. The results of tests indicated that pull-out strength for rods 
set parallel to the grain is slightly lower compared with rods set perpendicular to the grain for range of 
slenderness ratio λ = 6,32 – 15,87. For range of slenderness ratio λ = 15,87 – 25,39 the pull-out strength 
was similar in both directions of the grain and the failure is given by the tensile strength of the steel bar. 
There were variations in the characteristic failure mode, indicating that the adhesion of the resin in the 
wood for connections with deformed steel bars glued perpendicularly to the grain is higher than glued-
in bars parallel to the grain direction.  
 

Keywords: Timber joints, grain direction of wood, glued-in steel bars.  



1. INTRODUÇÃO 
  

O uso de elementos estruturais de madeira vem crescendo devido aos avanços 
promovidos pelas pesquisas no setor. A necessidade de se vencer amplos espaços e 
submetidos a maiores solicitações faz com que o dimensionamento das estruturas se torne 
mais complexo, necessitando o aprimoramento e o domínio das técnicas utilizadas em sua 
concepção. 
 Segundo Ling et al. (2014), a tecnologia de conexões com barras de aço coladas em 
madeira, começou a se desenvolver na década de 1970, sendo Riberholt (1977) o pioneiro a 
estudar o comportamento desse tipo de conector. Desde então, de acordo com Steiger et al. 
(2006), muitos autores propuseram trabalhos no sentido de avaliar a influência dos diversos 
parâmetros internos e externos que influenciam o comportamento e o desempenho desse tipo 
de ligação. 

A utilização de barras de aço coladas é uma técnica muito eficiente para ligações em 
elementos de madeira, seja na restauração ou na construção de novas estruturas. É 
considerada uma solução esteticamente interessante, pois elimina todos os componentes da 
ligação que poderiam ser visíveis na peça de madeira, contudo, Aicher et al. (1999), advertem 
que o uso de forma segura e econômica, depende do conhecimento e do domínio de todos 
os parâmetros que influenciam o comportamento desse tipo de ligação e das diferentes 
situações de trabalho a que estão submetidas. Bengtsson et al. (2000) afirmam que a 
execução e o desempenho do sistema variam de acordo com o país em que são empregadas. 

De acordo com Tlustochowicz et al. (2010), a complexidade desse tipo de ligação é 
devida ao elevado número de parâmetros internos e externos que a compõem, dentre eles, 
parâmetros geométricos, materiais e condições de carregamento. Dentre os principais fatores 
que influenciam o comportamento das ligações com barras de aço coladas em madeira tem-
se o comprimento de ancoragem, diâmetro da barra, distância da borda, direção das fibras, 
tempo e tipo do carregamento, tipo do adesivo, espessura da linha de cola, densidade e 
umidade da madeira.  

Esta pesquisa propõe o estudo experimental da resistência mecânica de ligações com 
barras de aço coladas no sentido paralelo às fibras da madeira, de modo que os resultados 
foram confrontados com valores de resistência de barras de aço coladas no sentido 
perpendicular às fibras da madeira, afim de verificar se o sentido das fibras da madeira tem 
influência significativa na resistência mecânica de ligações com barras de aço coladas com 
resina epóxi em madeira de alta densidade. 

 
1.1 Parâmetros que influenciam o comportamento da ligação 

 
 Conforme Serrano et al. (2008) os parâmetros que influenciam o comportamento das 

ligações com barras de aço coladas em madeira podem ser agrupados em três grandes 
grupos: geometria, materiais e condições de carregamento. Dentro de cada grande grupo, 
existem diversos fatores que podem alterar o comportamento da ligação. A Figura 1 apresenta 
os fatores considerados.  

 



 
 

Figura 1 - Parâmetros que influenciam o comportamento mecânico de barras de aço coladas 
Fonte: Adaptado de Serrano et al. (2008) 

 
 Tlustochowicz et al. (2010) destacam que a resistência ao arrancamento e o 

comportamento da aderência de barras coladas são diretamente influenciados pelos 
parâmetros: comprimento de ancoragem, diâmetro da barra, distância da borda, direção das 
fibras, método de realização do ensaio, tipo do adesivo, espessura da linha de cola, densidade 
e umidade. 

 
1.1.1 Comprimento de ancoragem 

 
O comprimento de ancoragem e o diâmetro da barra foram avaliados em diversos 

estudos como sendo parâmetros dominantes na força última de arrancamento nas ligações 
com barras de aço coladas em madeira (Steiger et al., 2006). O comprimento de ancoragem 
é sistematicamente utilizado em todos os modelos de cálculo propostos (Chans et al., 2011). 
 Goto et al. (2014) avaliou a influência do comprimento de ancoragem em relação a 
força última de arrancamento, testou barras de aço (tipo vergalhão) com diâmetro nominal 
único de 6,4 mm colada com resina epóxi em amostras de madeira serrada da espécie Apuleia 
Leiocarpa (Garapeira) no sentido perpendicular as fibras. Foram feitos nos corpos de prova, 
cinco furos com comprimentos de ancoragem 4,0 cm, 7,0 cm, 10,0 cm, 13,0 cm e 16,0 cm 
(Fig. 2). 
 

 
Figura 2 - Força Última Arrancamento (kN) x Esbeltez de Ancoragem (λ) 

 Fonte: Goto et al. (2014) 



Os resultados apresentados apontam ganhos de resistência na ligação conforme 
aumentou-se o comprimento de ancoragem. Após o comprimento de ancoragem atingir o 
valor de treze vezes o diâmetro da barra, a força última de arrancamento mostrou-se 
constante, sendo imitada pela resistência à tração do aço. 

 
1.1.2 Resina estrutural 

 
As resinas estruturais são responsáveis por transferir o carregamento da barra para o 

elemento de madeira através da coesão química na interface aço-madeira. Diferentes tipos 
de resinas são utilizadas para conectar barras de aço em madeira. Entre os tipos mais 
utilizados estão fenol-resorcinol formaldeídos (PRF), poliuretanas (PUR) e as epóxi (EP) 
(Rossignon e Espion, 2008). 

De acordo com O’Neill et al. (2014) numa série de estudos, foi determinado que resinas 
do tipo epóxi (EP), possuem maior resistência que as resinas fenol-resorcinol formaldeídos 
(PRF) e poliuretanas (PUR), sendo mais adequadas para aplicações de barras de aço coladas 
em madeira. 

Tlustochowicz et al. (2010) ressaltam que apesar dos adesivos terem comportamentos 
diferentes, e a resina epóxi ser a mais utilizada, a escolha do adesivo depende do método 
utilizado para produzir a ligação. Os principais parâmetros de adesão são: as partes 
aderentes, o diâmetro do furo (espessura da linha de cola) e as propriedades do adesivo 
(viscosidade por exemplo). 

 
1.1.3 Diâmetro da barra de aço 

 
Diversos estudos apontam que há uma relação de dependência entre a força de 

arrancamento e o diâmetro da barra de aço (Tlustochowicz et al., (2010). 
Chans et al. (2011) compararam barras de aço roscadas com diâmetros de 10mm e 

12mm coladas em madeira de alta densidade. Foram confeccionados setenta corpos de 
prova, variando-se apenas o comprimento de ancoragem. Os resultados apontam que  barras 
coladas a um mesmo comprimento de ancoragem, em todos os casos, obteve-se maiores 
valores de carga de ruptura com o aumento do diâmetro da barra. O ganho de resistência da 
ordem de 17%, é devido ao aumento da área de contato com a resina, provocado pelo 
aumento no diâmetro do furo. 

 
1.1.4 Distância do furo a borda 

 
Buchanan e Moss (1999) recomendam que a distância mínima entre o centro da barra 

e a borda da peça de madeira não deve ser menor que 1,5 vezes o diâmetro da barra de aço. 
Estudos realizados por Steiger et al. (2006) apontam que ligações com distâncias 

inferiores a 2,3 vezes o diâmetro da barra, tiveram uma diminuição significativa na resistência 
ao arrancamento, tais valores devem ser evitados, pois podem ocasionar uma ruptura 
prematura na madeira, resultando em baixos valores de resistência ao arrancamento. 

 
1.1.5 Espessura da linha de cola 

 
Estudos experimentais e estatísticos de Pigozzo (2004) apontam um ganho de 

resistência na ligação conforme o aumento da espessura da linha de cola. 
De acordo com Ling et al. (2014), a espessura da linha de cola é um parâmetro 

importante no desempenho e projeto de ligações com barras de aço coladas em madeira. Tal 
parâmetro permite otimizar a transferência de tensões da barra de aço para o elemento de 
madeira. Estudos experimentais realizados pelos autores, apontam uma relação 
aproximadamente linear entre a resistência ao arrancamento e a espessura da linha de cola 
(Fig. 3). 

 



 
Figura 3 - Carga de Ruptura (kN) x Espessura da linha de cola (mm) 

Fonte: Adaptado de Ling et al. (2014) 

 
1.1.6 Umidade da madeira 

 
Pigozzo (2004) aponta que em barras coladas em madeira com teor de umidade 

superior a 22%, podem ocorrer falhas de adesão da resina na madeira, comprometendo o 
desempenho da ligação. 

Broughton e Hutchinson (2000) avaliaram a resistência ao arrancamento de barras de 
aço tipo vergalhão e barras reforçadas com fibra de vidro (FRP) coladas em duas espécies 
diferentes de madeira, Welsh Ash e Oak Timber, limitadas às umidades de 10%, 22% e 38%. 
Os resultados apontaram que a maior parte dos corpos de prova independentemente do tipo 
de resina ou tipo de barra utilizada, tiveram reduções nas resistências ao arrancamento, 
quando submetidos ao teor de umidade acima de 22% no momento da colagem. Reduções 
significativas da ordem de 60 a 65% na resistência ao arrancamento foram observadas para 
todas as amostras com teor de umidade acima de 30% 

 
1.1.7 Densidade da madeira 

 
Bengtsson et al. (2000) com o objetivo de propor métodos de controle de produção 

para ligações com barras de aço coladas em madeira, constataram que não existe correlação 
entre a densidade da madeira e a resistência ao arrancamento. 

De acordo com Tlustochowicz, Serrano e Steiger (2010), as opiniões diferem a respeito 
da influência da densidade na resistência ao arrancamento de barras coladas. Do ponto de 
vista teórico a influência da densidade da madeira na resistência ao arrancamento é, na 
maioria das vezes, considerada como um fator secundário por diversos autores, contudo, a 
relação entre a densidade e a resistência ao arrancamento existe, embora seja difícil de ser 
definida. 

Steiger et al. (2006) conduziram pesquisas que apontaram que o valor médio da 
resistência ao arrancamento de barras coladas em madeiras com alta densidade, foi 
significativamente mais elevado do que as amostras com barras coladas em madeira de baixa 
densidade. 

 
1.1.8 Métodos de realização dos ensaios  

 
De acordo com Serrano et al. (2008) o tipo do carregamento e o método de realização 

do ensaio podem ter influência significativa na resistência das ligações com barras de aço 
coladas em madeira. Dentre os fatores relacionados ao tipo de carregamento, pode-se 
destacar, a direção do carregamento em relação a barra de aço, a duração dos carregamentos 



estáticos, além do número de ciclos de carga, frequência e amplitude para os carregamentos 
dinâmicos. Os métodos de realização dos ensaios podem ser de várias maneiras (Fig. 4). 

 

 
Figura 4 - Métodos para realização dos ensaios de arrancamento das barras 

Fonte: Adaptado de Serrano et al. (2008) 
 

1.1.9 Direção das fibras da madeira 
 
De acordo com Steiger et al. (2006), comparando-se barras de aço com mesmo 

diâmetro e comprimento de ancoragem coladas paralelamente e perpendicularmente às fibras 
da madeira, as barras coladas perpendicularmente às fibras apresentam força de 
arrancamento de 20 a 50% maior que aquelas coladas na direção paralela às fibras.  

Tlustochowicz et al. (2010) apontam que as conclusões obtidas por diversos autores 
nos últimos anos divergem, de forma que, a falta de consistência nos resultados, aponta a 
necessidade de se realizar maiores estudos acerca do comportamento desse parâmetro. 
 
2. METODOLOGIA 
 

A análise experimental foi conduzida com o objetivo de avaliar a resistência última de 
arrancamento para barras de aço coladas no sentido paralelo às fibras da madeira, para que, 
posteriormente, os valores encontrados fossem confrontados com valores obtidos em recente 
pesquisa realizada por Goto et al. (2014), onde tais valores são relativos à resistência última 
de arrancamento de barras de aço no sentido perpendicular às fibras da madeira.  

A variação no comprimento de ancoragem das barras de aço nos corpos de prova foi 
feita para que todos os parâmetros se tornassem idênticos aos da pesquisa realizada por Goto 
et al. (2014), de modo que, a única variação entre os dois experimentos foi o sentido de 
ancoragem das barras de aço em relação às fibras da madeira.  

Assim sendo, foi possível analisar a influência do sentido das fibras da madeira de 
forma isolada, garantindo-se que nenhum outro parâmetro influenciou nas respostas do 
experimento. 
 
2.1 MATERIAIS 

 
Os corpos de prova foram fabricados com madeira de alta densidade da espécie 

Apuleia Leiocarpa (Garapeira). 
A barra de aço utilizada foi do tipo vergalhão (CA-50) com diâmetro nominal único de 

6,4 mm. A furação foi realizada em furadeira de bancada com brocas de aço rápido com 
diâmetro único de 9,5 mm, afim de se manter constante a espessura da linha de cola. 

A resina estrutural utilizada para colagem das barras de aço foi do tipo epóxi Sikadur 
32 fluído (Sika S.A.), que de acordo com o fabricante apresenta cura final em sete dias. 
 
 
 



2.2 MÉTODOS 
 

2.2.1 Preparação dos corpos de prova 
 

Para realização dos ensaios de arrancamento foram confeccionados quinze corpos 
de prova (Fig. 5) a partir de uma única viga de madeira da espécie Apuleia Leiocarpa 
(Garapeira). Os corpos de prova foram feitos com seção transversal de 7,5 cm x 20,0 cm e 
19,0 cm de comprimento. Posteriormente, foram feitos cinco furos com diâmetro único de 9,5 
mm e comprimentos de ancoragem diferentes 4,0 cm, 7,0 cm, 10,0 cm, 13,0 cm e 16,0 cm, 
sendo os mesmos comprimentos de ancoragem realizados por Goto et al. (2014). 

 
Figura 5 - Modelo do corpo de prova 

Fonte: Acervo dos autores 

 
2.2.2 Preparação dos corpos de prova 

 
Os ensaios de arrancamento foram realizados na máquina universal de ensaios DL 

30000 – EMIC, cujo processo foi feito com a aplicação de uma força axial de tração, medida 
por meio de uma célula de carga, nas barras de aço dos corpos de prova. O aparelho registrou 
a força máxima de arrancamento para cada ensaio retornando um gráfico de força por tempo 
em segundos. A Fig. 6 mostra o método de realização do ensaio de arrancamento, também 
conhecido como ensaio com solicitação de um único lado (pull-compression). 

 



 
 

Figura 6 - Ensaio de arrancamento das barras 
Fonte: Acervo dos autores 

 
2.2.3 Determinação do teor de umidade 

 
A determinação do teor de umidade foi realizada seguindo as recomendações da 

ABNT NBR 7190 (1997), onde foram extraídos aleatoriamente dos corpos de prova, doze 
amostras com seção transversal de 3,0 cm x 2,0 cm e 5,0 cm de comprimento ao longo das 
fibras. 

 
2.2.4 Determinação da resistência à compressão paralela às fibras  

 
A determinação da resistência à compressão paralela às fibras para caracterização da 

madeira foi realizada conforme as recomendações da ABNT NBR 7190 (1997). Foram 
extraídas doze amostras com seção transversal de 5,0 cm x 5,0 cm por 15 cm de 
comprimento. As amostras foram extraídas aleatoriamente dos corpos de prova utilizados nos 
ensaios. 
 
2.2.5 Caracterização do aço 

 
As propriedades do aço foram obtidas por meio de ensaios de tração conforme as 

recomendações da ABNT NBR ISO 6892 (2013). O método consiste na aplicação de uma 
carga axial crescente e contínua até que ocorra ruptura do corpo de prova.  

Foram realizados seis ensaios de tração, de modo que os valores obtidos, foram 
comparados com os valores obtidos nos ensaios de arrancamento das barras de aço coladas 
em madeira. 
 
3. RESULTADOS E ANÁLISES 
 
3.1  Propriedades da madeira 
 

A Tabela 1 apresenta as propriedades da madeira Apuleia Leiocarpa (Garapeira) 
utilizada na elaboração dos corpos de prova para posterior ensaio de arrancamento das 
barras de aço coladas do sentido paralelo às fibras da madeira. 

 



Tabela 1. Resultado dos ensaios para determinação do teor de umidade e densidade aparente 

 

Nome 
Comum 

Nome 

Cientifico 

Teor de umidade 

aparente (%) 

ρ
ap,m1) 

(kg/m³) 

ρ
ap,m 12%

2) 

(kg/m³) 

f
c0,m 

3) 

(MPa) 

fc0,k 12%4) 

(MPa) 

n5) 
 

Garapeira 
Apuleia 

Leiocarpa 
13,88 891 865 77,08 70,98 12 

1) é a massa específica aparente média; 
2) é a massa específica aparente média corrigida a 12% de umidade, conforme Kollman; 
3) é a resistência média a compressão paralela às fibras corrigido para a umidade padrão de 
12%;  
4) é a resistência a compressão paralela às fibras característica, admitindo distribuição normal 
de probabilidade (Gaussiana) corrigido para a umidade padrão de 12%; 
5) é o número de amostras. 
 
3.2 Propriedades do aço 
 

Os resultados dos ensaios das barras de aço do tipo vergalhão CA-50, com 
diâmetro de 6,4 mm, são apresentados na Tab. 2. 

 
Tabela 2. Resultados de tensão última de ruptura à tração (MPa) 

 

Corpo de prova 
Tensão última de ruptura à tração 

(MPa) 

CP - 1 673,61 

CP - 2 694,75 

CP - 3 700,34 

CP - 4 725,83 

CP - 5 647,81 

CP – 6 728,01 

Média 695,06 

Variância 792,19 

Desvio Padrão 28,15 

Coef. de Variação (%) 4,0% 

fu,k 644,34 

 
3.3 Resistência ao arrancamento das barras coladas no sentido paralelo às fibras da 

madeira  
 

Os resultados dos ensaios de força última de arrancamento (kN) das barras de aço 
coladas no sentido paralelo às fibras da madeira são apresentados na Tab. 3. Os resultados 
foram expressos em relação à esbeltez de ancoragem, parâmetro expresso pela 
proporcionalidade entre o comprimento de ancoragem e o diâmetro da barra de aço, dado 
pela Eq. (2). 

 

              λ =
La

d
         (2) 

 
Onde: 
La é o comprimento de ancoragem; 

 d é o diâmetro da barra de aço; 
 λ é a esbeltez da ancoragem. 

 



Os índices de esbeltez calculados para os comprimentos de ancoragem de 4,0 cm, 7,0 
cm, 10,0 cm, 13,0 cm e 16,0 cm, são, respectivamente 6,35, 11,11, 15,87, 20,63 e 25,39. O 
valor omitido na Tabela 3 foi devido a problemas na furação do corpo de prova. 
 
Tabela 3. Resultado da Força Última de Arrancamento (kN) para barras de aço coladas no 
sentido paralelo às fibras da madeira 
 

Corpo de prova λ = 6,35 λ = 11,11 λ = 15,87 λ = 20,63 λ = 25,39 

CP - 1 11,61 15,62 20,90 20,69 20,27 

CP - 2 14,33 20,49 20,47 - 20,47 

CP - 3 15,29 19,69 20,78 20,55 21,24 

CP - 4 14,86 20,56 20,72 20,47 21,10 

CP - 5 12,65 14,62 20,75 19,55 20,52 

CP - 6 13,15 17,93 20,70 20,73 20,93 

CP - 9 12,08 16,40 19,40 20,64 20,85 

CP - 10 11,87 18,41 21,70 20,83 20,92 

CP - 12 14,63 18,01 20,36 20,91 21,24 

CP - 14 12,63 18,71 20,49 20,32 20,87 

CP - 15 11,98 20,58 21,05 20,67 21,41 

CP - 16 14,11 20,45 20,60 21,15 20,89 

CP - 18 13,42 18,17 18,16 20,90 21,13 

CP - 19 13,53 20,46 20,42 21,13 20,38 

CP - 20 10,72 14,80 20,04 20,19 20,66 

Média 13,12 18,33 20,44 20,62 20,86 

Variância 1,80 4,52 0,64 0,17 0,12 

Desvio padrão 1,34 2,13 0,80 0,41 0,34 

Coef. de Variação (%) 10,22 11,60 3,92 2,00 1,63 

 
Dos resultados apresentados na Tabela 6 destacam-se os baixos coeficientes de 

variação encontrados (de 1,63% a 11,60%), em alguns casos inferiores aos resultados de 
caracterização do aço (4,0%). Pode-se perceber também uma tendência de redução na 
variabilidade dos resultados à medida que o comprimento de ancoragem supera vinte vezes 
o diâmetro da barra. Esse fenômeno pode ser explicado pelos modos de ruptura da ligação, 
para índices de esbeltez inferiores a 11,11 a ruptura característica ocorre na adesão entre a 
resina e a madeira, já para índices de esbeltez superiores a 20,63 a ruptura característica 
ocorre na barra de aço. 

A Figura 7 apresenta a curva plotada com a média aritmética da resistência 
experimental obtida dos resultados dos 74 testes conduzidos na pesquisa. 

 



 
 

Figura 7 - Força última de arrancamento (kN) x Esbeltez de Ancoragem (λ) 
 
3.4 Comparação dos resultados com barras coladas no sentido perpendicular as fibras 

madeira  
 

A Figura 8 apresenta os resultados obtidos nas duas séries de ensaios. A curva 
vermelha corresponde aos resultados médios obtidos nos ensaios com barras de aço coladas 
no sentido paralelo às fibras da madeira. A curva azul corresponde aos resultados médios dos 
ensaios obtidos por Goto et al. (2014) com barras de aço coladas no sentido perpendicular às 
fibras da madeira. 
 

 
 

Figura 8 - Comparação entre as médias de força última de arrancamento 
 

A partir do índice de esbeltez igual a 15,87, independente da direção das fibras da 
madeira, percebe-se uma estabilização do valor médio da força última de arrancamento 
(20,79 kN) sendo próximo do valor médio de ruptura da barra de aço (22,36 kN).  

No intervalo entre 7,50 e 15,87, observou-se uma tendência dos valores da força última 
de arrancamento na direção paralela as fibras da madeira serem inferiores aos valores de 
força última de arrancamento na direção perpendicular às fibras da madeira. Esse fenômeno 



ficaria melhor caracterizado com uma quantidade maior de ensaios com índices de esbeltez 
no intervalo de 6,35 a 15,87, onde foram observadas as maiores diferenças na força última 
de arrancamento das barras de aço. 
 
3.5 Modos de ruptura 
 

Após a realização dos ensaios de arrancamento das barras de aço coladas no sentido 
paralelo às fibras da madeira, verificou-se, por meio de análise visual, cinco modos distintos 
de ruptura: falha de adesão do aço na resina epóxi, falha de adesão da resina epóxi na 
madeira, falha de adesão mista da resina epóxi (madeira e aço), ruptura na barra de aço e 
ruptura da madeira (Fig. 9). 

 
 

Figura 9 - Modos de ruptura, a) falha de adesão da resina na madeira, b) falha de adesão do 
aço na resina, c) falha de adesão mista, d) ruptura na madeira, e) ruptura no aço 

Fonte: Acervo dos autores 

 
A Tabela 4 apresenta os valores em porcentagem da ocorrência de cada um dos 

modos de ruptura em relação a esbeltez de ancoragem para barras coladas no sentido 
paralelo às fibras da madeira. Do mesmo modo, a Tab. 5 apresenta os valores obtidos nos 
ensaios realizados por Goto et al. (2014) para o sentido perpendicular às fibras da madeira. 
 

Tabela 4 - Ocorrência dos modos de ruptura para barras coladas no sentido paralelo às fibras 
da madeira 
 

Modos de Ruptura 
λ = 

6,35 
λ = 

11,11 
λ = 

15,87 
λ = 

20,63 
λ = 

25,39 

Falha de adesão do aço na resina 7% 13% 7% 0% 0% 

Falha de adesão da resina na madeira 53% 80% 13% 7% 0% 

Falha de adesão mista da resina (madeira e 
aço) 

20% 0% 0% 0% 7% 

Ruptura no aço 0% 7% 80% 93% 93% 

Ruptura na madeira 20% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 



Tabela 5 - Ocorrência dos modos de ruptura obtidos por Goto et al. 2014 para barras coladas 
no sentido perpendicular às fibras da madeira 
 

Modos de Ruptura λ = 6,35 λ = 11,11 λ = 15,87 λ = 20,63 λ = 25,39 

Falha de adesão do aço na resina 65% 45% 5% 5% 0% 

Falha de adesão da resina na madeira 15% 5% 15% 10% 5% 

Falha de adesão mista da resina (madeira 
e aço) 

20% 30% 15% 10% 5% 

Ruptura no aço 0% 20% 65% 75% 90% 

 
Nas ligações com barras de aço coladas no sentido paralelo às fibras da madeira a 

tendência de ruptura ocorre na interface madeira-resina para índices de esbeltez iguais ou 
inferiores a 11,11. Tal modo de ruptura pode estar relacionado com um possível 
“deslizamento” da resina nas fibras da madeira, de modo que a aderência entre os dois 
materiais foi menor que a aderência entre a resina e o aço, possivelmente pelo índice de 
esbeltez ser insuficiente para garantir a completa aderência da resina na madeira. A partir do 
índice de esbeltez 15,87 o modo de ruptura característico passa a ser a ruptura da barra de 
aço, limitando a força última de arrancamento da barra ao valor próximo da resistência à 
tração do aço. 

De modo contrário, avaliando os resultados obtidos por Goto et al. (2014) para o 
sentido perpendicular às fibras da madeira, observa-se a tendência de ruptura na interface 
resina-aço para índices de esbeltez iguais ou inferiores a 11,11. Nesse caso, o “deslizamento” 
ocorreu entre a resina e o aço, diferente das barras coladas no sentido paralelo às fibras da 
madeira. Possivelmente, a aderência entre o aço e a resina foi menor que a aderência entre 
a resina e a madeira, comprovando que o sentido das fibras favoreceu na aderência entre a 
resina e a madeira. A partir do índice de esbeltez 15,87 o modo de ruptura característico 
também passa a ser a ruptura da barra de aço. 
 
4. CONCLUSÕES 
 

- Para índices de esbeltez compreendidos no intervalo de 6,32 a 15,87, a resistência 
ao arrancamento de barras de aço coladas no sentido paralelo às fibras da madeira foram 
inferiores a resistência ao arrancamento de barras coladas no sentido perpendicular às fibras 
da madeira. 

- Para índices de esbeltez iguais ou superiores a 15,87, a resistência ao arrancamento 
de barras de aço coladas em madeira, independente do sentido das fibras, foi por escoamento 
do aço, caracterizando-se como ruptura dúctil. 

 - Foram identificados cinco modos de ruptura para barras de aço coladas no sentido 
paralelo às fibras: Falha de adesão do aço na resina, falha de adesão da resina na madeira, 
falha de adesão mista da resina (madeira e aço), ruptura no aço, ruptura na madeira. 

- Para barras de aço coladas no sentido paralelo às fibras da madeira e índice de 
esbeltez igual ou inferior a 11,11, o modo de ruptura característico foi a falha de adesão da 
resina na madeira. De modo contrário, para barras coladas do sentido perpendicular as fibras 
da madeira, sob as mesmas condições, o modo de ruptura característico foi a falha de adesão 
da resina no aço. 

- A direção das fibras da madeira teve influência direta nos modos de ruptura das 
barras para índices de esbeltez inferiores a 15,87. 

- A aderência da resina na madeira nas ligações com barras de aço coladas no sentido 
perpendicular às fibras é superior se comparado a aderência das barras coladas no sentido 
paralelo às fibras da madeira. 

- Para índices de esbeltez iguais ou superiores a 15,87, o modo de ruptura 
característico foi a ruptura do aço, independente do sentido das fibras da madeira. 

- Observou-se a pouca ocorrência do modo de ruptura na madeira devido a alta 
resistência ao cisalhamento e alta densidade da madeira Apuleia leiocarpa (Garapeira) 
utilizada na pesquisa. 
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