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Resumo 
Os produtos derivados de madeira vêm ganhando participação no mercado da construção civil 

principalmente devido à possibilidade de emprego de madeira proveniente de florestas plantadas, assim 

como a redução dos defeitos e as virtudes de um produto industrializado. As vigas de madeira em perfil I, 

coladas, são um exemplo de produto industrializado e derivado de madeira e apresentam características como 
elevada rigidez, capacidade de vencer grandes vãos, leveza, custo acessível e facilidade de produção além de 

oferecer economia de material se comparado com vigas de seção retangular. A ideia central do trabalho foi 

utilizar um material rejeitado por uma distribuidora de batentes de madeira para produzir um elemento 
estrutural moderno e com confiabilidade comparável ao tradicional. A viga de seção I é um elemento que 

neste estudo teve duas mesas feitas a partir de peças de batente descartado e alma de OSB. Para a ligação 

entre os elementos foi utilizada a resina fenol-resorcinol-formaldeído. Neste trabalho foi feita a 
caracterização das propriedades físico-mecânicas do material de reaproveitamento, e também a análise 

estrutural teórica e experimental através de ensaios de flexão em escala real. Os resultados teóricos foram 

comparados com os experimentais, de modo a aprovar a viabilidade da utilização da madeira reaproveitada 

como mesa de vigas com perfil I. Os resultados dos ensaios experimentais indicaram a eficiência estrutural 
das vigas I, não havendo descolamento da ligação mesa-alma. Os modos de ruptura apresentaram correlação 

com os apresentados em normas. Os estudos de rigidez a flexão indicaram a necessidade de considerar a 

deformação por cisalhamento para as vigas “I-Joists”. 
Palavras-chave: Vigas de seção I. Batentes de Madeira. Reaproveitamento. 

 

Abstract 
The wood products are gaining market share in the construction industry mainly due to the possibility of use 

wood from planted forests, even as reduction of defects and virtues of an industrial product. I-Joists is an 

example of manufactured product and wood-based which has high stiffness, large spans capacity, lightness, 

affordability, easy manufacturing and offers economy of materials if compared to rectangular beams. The 
central idea of the work is reusing rejected wood jambs to produce a structural element with modernity and 

reliability if compared with the traditional. In this study, I-Joists are structural elements composed by flanges 

made from discarded wood and web made of OSB. Phenol-resorcinol-formaldehyde was used for the glued 
joint. The wood jambs were classified by lab tests, including the physical and mechanical properties, and 

also bending tests were conduct for structural analyses. The theoretical results were compared with 

experimental to approve the viability of using recycled wood as flange on I-Joist. The results indicate the 

efficiency of structural I-Joists there was no detachment of flange to web joint. The failure modes off full 
scale tests showed high correlations with standards. Studies of the bending stiffness indicated the need to 

consider the shear deformation to the "I-Joists".  

Keywords: I-Joist. Wood Jambs. Recycling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A madeira beneficiada é obtida através do processamento de peças serradas. Para o 

beneficiamento são utilizados equipamentos que possuem cabeças rotatórias providas de facas, 

fresas ou serras, que trazem as peças de madeira características como dimensões definitivas, forma 

e acabamento superficial, agregando valor ao produto final. Esses equipamentos fazem algumas 

operações como o aplainamento, molduramento, torneamento, desengrosso, desempeno, 

destopamento, recorte, furação, respigado, ranhurado, entre outras. A operação que cada peça vai 

sofrer depende do produto final desejado, que pode ser assoalho, forro, batente, rodapé, taco, etc 

(Zenid, 2009). 

A ABIMCI (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente) 

considera que a madeira beneficiada é um produto de maior valor agregado e a divide em quatro 

grandes categorias: 1) as portas de madeira, que podem ser lisas, maciças ou engenheiradas; 2) as 

molduras, que incluem a meia-cana, rodapé, batente, vista de porta, janela, etc; 3) os pisos de 

madeira, que são classificados de acordo com as suas dimensões como o assoalho, parquet, 

lamparquet, taco, entre outros; 4) Painel Colado Lateral, EGP (Edge Glued Panel), é um conjunto 

de peças de madeira coladas lateralmente formando um painel, utilizado na fabricação de partes e 

peças de móveis em madeira (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente, 2003 e 2009). 

Segundo a norma Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011a) o marco também é 

conhecido como caixa, caixão, aduela, batente, etc. é um componente que tem como função 

guarnecer o vão e sustentar a folha de porta, é composta por três peças, sendo dois montantes que 

são orientados na vertical onde a folha da porta é fixada e uma travessa orientada na horizontal 

ligando os dois montantes.  

Para ser utilizado em uma construção o batente deve atender a requisitos mínimos quanto ao 

aspecto visual, dimensões e o desvio de forma que são estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (2011b). 

Ao se fazer uma inspeção a olho nú, com iluminação de 300 lux e o observador em pé a 1,0 

m de distância o batente para se enquadrar no padrão A de qualidade não pode apresentar fungos 

que atacam a madeira, insetos xilófagos, medula, fissura de compressão, cerne quebradiço, 

apodrecimento, quina morta aparente, furos de insetos mortos na face aparente, bolsa de resina na 

face aparente, nó solto, rachaduras de topo abertas e fissuras superficiais abertas na face aparente. É 

permitido a presença de furos de insetos mortos na contra face, nó firme na face aparente de até 3 

cm e fissuras superficiais na contraface (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011b). 

De modo a se enquadrar nos padrões o marco com rebaixo e do tipo de madeira leve deve 

apresentar as seguintes dimensões: a espessura do batente de 30 mm, a profundidade do rebaixo 

deve ser da espessura da folha de porta mais 2 mm, a largura do rebaixo de 10 mm e a largura dos 

montantes e das travessas do marco deve acompanhar a largura nominal prevista para a parede. 

Sendo admitido o valor máximo de variação de cada dimensão de 1,5 mm (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, 2011b). 

Outro requisito importante são os desvios de forma, que são o encurvamento e o 

arqueamento, a Figura 1 apresenta os valores padrões que o batente deve apresentar. Todos os 

parâmetros devem estar enquadrados em determinado Padrão de Variação Nominal (VN). Se algum 

parâmetro não for atendido deve ser estudado o enquadramento em padrão inferior, até atender 

todos os requisitos. Em casos que apresentar variações maiores o material não pode ser utilizado 

como batente. 
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Figura 1. Desvios de forma máximos dos batentes. 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011b). 

 

Em consulta a Garbin Madeiras, uma distribuidora de madeiras beneficiadas, grande parte 

dos defeitos ocorre durante a secagem da madeira que chega ainda úmida e, os defeitos com maior 

ocorrência são os empenamentos, seguido pelas rachaduras. Defeitos como quina morta aparente 

(esmoado), furos de insetos mortos, presença de apodrecimento e também a presença de cerne 

quebradiço são detectados no recebimento e ocorrem devido à falta de controle de qualidade nas 

empresas fornecedoras do material. A Garbin Madeiras estima que cerca de 5% dos batentes são 

classificadas como rejeito, gerando em torno de 100 jogos de batentes por mês. 

Para diminuir os impactos do uso intenso de recursos naturais buscam-se alternativas para 

um desenvolvimento sustentável. A madeira, que além de ser renovável e ter um baixo consumo de 

energia para sua produção, apresenta um grande potencial para reaproveitamento. Certas espécies 

de madeira levam um longo período para se renovar e, portanto, o reuso é imprescindível. Com o 

desenvolvimento de técnicas de processamento da madeira é possível melhorar algumas 

propriedades como a resistência mecânica, a resistência contra o ataque biológico e a regularidade 

dimensional, tornando seu uso mais adequado para determinado fim. 

A madeira beneficiada para batentes precisa atender requisitos rígidos quanto à estética e 

também a regularidade dimensional. Para reaproveitar as peças que não atendem tais especificações 

é preciso procurar alternativas de uso, que não priorizem a estética. No caso do setor de estruturas 

de madeira as propriedades mecânicas têm prioridade sobre a estética, tornando-se um mercado 

interessante para o reuso racional, contribuindo com o meio ambiente e podendo ser uma segunda 

fonte de renda para as distribuidoras. 

Este trabalho tem por objetivo principal reutilizar o material de rejeito da construção civil 

para a produção de um produto estrutural moderno e com confiabilidade comparável ao tradicional. 

Trata-se do uso de peças de batentes de madeira rejeitados pelo controle da qualidade para emprego 

como mesa de vigas de madeira de seção I (I-Joists). 



 
“Estruturas para o Desenvolvimento, Integração Regional e Bem-Estar Social” 

As I-joists são vigas industrializadas de madeira utilizadas primordialmente como 

componentes do sistema de lajes (barrotes) (American Wood Council, 2006). Sua grande eficiência 

estrutural decorre do uso eficiente das características mecânicas dos materiais, onde as mesas são 

responsáveis por resistir aos esforços normais devido à flexão, enquanto a alma é projetada para 

resistir às tensões de cisalhamento. A ligação entre as peças é feita tipicamente através de um sulco 

nas mesas onde é aplicado adesivo que faz a ligação com a alma (American Wood Council, 1999). 

As vigas I-Joists são consideradas produtos ambientalmente sustentáveis. Sua produção 

permite a utilização de árvores de pequeno diâmetro, crescimento rápido, com qualidade inferior e 

mesmo assim resulta um produto com qualidade, devido principalmente ao processo industrial. 

Outro aspecto importante é que os produtos de madeira despendem menos energia para sua 

produção, comparado com os outros materiais tradicionais da construção civil, concreto e aço 

(Wood I-Joist Manufactures Association, 2001). 

As vigas I-joists tem suas mesas compostas de peças de madeira maciça ou LVL e para a 

alma é utilizado o painel estrutural OSB. As geometrias da ligação alma/mesa e a ligação alma/alma 

são designadas por cada fabricante, com a intenção de providenciar uma pressão de fixação 

adequada para a cura do adesivo. Os adesivos usados devem ser de uso externo e tem que atender os 

requisitos da norma Associação Brasileira de Normas Técnicas D 2559 (2003) apud Yeh (2003). 

A primeira norma reconhecida internacionalmente para as vigas de madeira “I” é a ASTM 

D5055 (2004), que veio para estabelecer e monitorar a capacidade estrutural de vigas pré-fabricadas 

de madeira “I”. Essa norma fornece diretrizes para avaliação das propriedades mecânicas, 

propriedades físicas e qualidade da madeira, porém, não especifica padrões de desempenho 

(Williamson, 2002). Visto a necessidade de se estabelecer um padrão para o desempenho de vigas 

“I”, a Associação de Madeira Engenheirada (APA) desenvolveu um programa de padronização 

denominado “Performance Rated I-Joists” (PRI). Dentro dessa classificação, as vigas “I” têm um 

limite de flecha para um determinado vão, dentre outros, e precisam seguir padrões de produção 

rigorosos, atendendo às normas da ASTM (Pedrosa, 2003). 

De acordo com APA Performance Rated I-Joist Form X720 (2012), as vigas são 

especificadas para uso em pisos residenciais e, em condições de uso interno. Já a norma APA 

Performance Rated I-Joist Form Z725 (2012) apresenta tabelas de referência de uso das vigas “I-

Joists” com base em documentos normativos norte americanos. 

De acordo com o Americam Wood Council (1999) as vigas de madeira I, devido ao material 

otimizado da alma, são suscetíveis aos efeitos de deformação por cisalhamento podendo ser 

responsável por 15% até 30% do total da flecha da viga. Portanto, ao se estudar o desempenho das 

“I-Joists” é necessário considerar a deformação por cisalhamento. 

A norma APA Performance Rated I-Joist Form Z725 (2012) recomenda que seja utilizada a 

Equação 1 no cálculo de flecha para vigas “I”: 

                                         (1) 

 

Onde, a deformação devido às tensões normais é calculada considerando as hipóteses de 

Euller-Bernoulli e a flecha devido a deformação por cisalhamento segundo Rancourt (2008), 

Equação 2. 

                   
   

 
 (2) 

Onde: 

M é o memento fletor máximo atuante; 

K é uma constante de cisalhamento. 

 

Para vigas I-joists com alma em OSB de 9,5 mm de espessura a constante de cisalhamento K 

assume os valores 21978 kN, 27490 kN, 32383 kN e 37009 kN para as respectivas alturas de seção 
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transversal 241 mm, 302 mm, 356 mm e 402 mm (PRI-400, 2012). A Figura 2 apresenta equações 

para o cálculo de flecha para vigas “I-Joists” considerando a deformação por cisalhamento para 

alguns casos comuns. 

 

 
Figura 2. Cálculo de flecha para “I-Joists” considerando a deformação por cisalhamento 

Fonte: RANCOURT (2008). 

 

2. METOLOGIA 

 

Para avaliar o desempenho estrutural das vigas “I” (I-Joists) foram realizados ensaios de 

flexão, em escala real, com 5 vigas, fabricadas com madeira reaproveitada de batentes. Todas as 

peças de madeira utilizadas no trabalho foram caracterizadas com testes de flexão, compressão 

paralela às fibras, teor de umidade e densidade aparente, conforme Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (1997). 

Os batentes descartados pela empresa Garbin Madeiras foram utilizados para a fabricação 

das mesas, sendo da espécie de madeira Cedrinho (Erisma uncinatum). As peças dos batentes, 

também conhecidos como marcos, possuem 2,2 m de comprimento e seção transversal conforme 

apresentado na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Seção transversal do batente utilizado na pesquisa. 

 

Para as almas foram utilizadas chapas de OSB com 9,5 mm de espessura, produzidas pela 

LP Building Products, modelo Home Plus. Para a colagem foi utilizado o adesivo estrutural a base 

de fenol-resorcinol-formaldeído (PRF), sendo seu nome comercial CASCOPHEN – RS 216M, 
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produzido pela Hexion Specialty Chemicals. Toda a etapa experimental foi conduzida nas 

dependências do Laboratório de Sistemas Estruturais da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Campus Campo Mourão. 

As características do OSB foram extraídas do trabalho que determinou as propriedades 

mecânicas das chapas produzidas no Brasil. Segundo Dias (2004), o módulo de elasticidade à 

flexão vertical médio do OSB é 4470,9 MPa e a resistência média a compressão é de 74,8 MPa. 

Após o recebimento dos batentes foi realizada a caracterização da madeira, com ensaios de 

compressão paralela às fibras, umidade e densidade. Para os ensaios de compressão paralela foram 

utilizados corpos de prova com dimensões nominais de 25x25x75 mm. Os ensaios foram 

conduzidos conforme especificações da norma Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997) 

com três ciclos de carregamentos e velocidade constante de 10 MPa/min. Os ensaios foram 

realizados em máquina universal de ensaios modelo DL-30000 da EMIC. 

Os ensaios para a determinação do teor de umidade e densidade aparente foram conduzidos 

conforme especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997) com corpos de prova 

com dimensões 20 x 30 x 50 mm. 

Após a caracterização da madeira dos batentes, esses passaram por três processos: 1) foram 

cortados com o auxilio da serra circular; 2) aplainadas e esquadrejados nas dimensões pré-

determinadas; 3) realizado o sulco no centro para colagem da alma. A Figura 4 ilustra o processo de 

confecção das mesas e a Figura 5 mostra as dimensões nominais finais. 

 

 
Figura 4. Processo de beneficiamento das mesas. 

 

 
Figura 5. Dimensões nominais das mesas após beneficiamento. 

 

Para obter o valor do módulo de elasticidade à flexão de cada uma das mesas foi realizado o 

ensaio não destrutivo de flexão em quatro pontos. A Figura 6 mostra o arranjo do ensaio. 
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Figura 6. Arranjo para o ensaio do modulo de elasticidade das mesas. 

 

Após o ensaio de cada uma das peças das mesas, as placas de OSB foram cortadas nas 

dimensões pré-determinadas da alma. Em seguida foi realizada a colagem das vigas iniciando pela 

aplicação do adesivo com o auxílio de um pincel e, posterior prensagem da viga. A pressão de 

colagem uniforme da viga foi garantida por meio do controle do torque em cada um dos parafusos 

ao longo do dispositivo auxiliar de prensagem (Figura 7). A Figura 8 ilustra as dimensões nominais 

das vigas I, após colagem. 

 

    
     (a)                                      (b)                                (c)                                 (d) 

Figura 7. (a) Dispositivo auxiliar de prensagem; (b) Controle da pressão de prensagem por 

torquímetro; (c) Colagem das vigas; (d) Prensagem das vigas. 

 

 
Figura 8. Dimensões da viga de madeira “I”. 

 

Os testes de flexão em quatro pontos das vigas I, com vão de 2 m, foram realizados em 

pórtico de reação, que é composto de uma estrutura metálica combinada com um pistão hidráulico 

acoplado em uma célula de carga com capacidade de 100 kN. Os ensaios foram conduzidos em três 
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ciclos de carregamento conforme orientações da American Society for Testing and Materials 

(2002), a uma taxa de 10 MPa/min. Os deslocamentos foram medidos com auxílio de transdutores 

de deslocamento localizados na região central da viga e também na região dos apoios para 

contabilizar eventuais deslocamentos dos apoios. Contraventamentos laterais foram instalados para 

impedir o tombamento das vigas durante a realização dos ensaios. A Figura 9 mostra o arranjo 

utilizado para a realização dos ensaios. 

 

 
Figura 9. Arranjo para ensaio das vigas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos experimentos realizados e a comparação 

com os valores teóricos. Para facilitar a comparação os resultados são apresentados em tabelas e em 

gráficos quando pertinentes. 

 

3.1. Ensaios de caracterização da madeira das mesas 

 

Os ensaios de compressão foram realizados em corpos de prova segundo metodologia 

apresentada no item 2. Os resultados são apresentados na Tabela 1 indicando os resultados para 

cada corpo de prova com os respectivos valores de resistência a compressão paralela às fibras. Os 

valores de resistência a compressão paralela (fc0,m) e módulo de elasticidade à compressão paralela 

(Eco,m) apresentados na Tabela 1 são utilizados nas simulações teóricas e portanto não foram 

ajustados à umidade padrão de 12%. 

 

Tabela 1. Resultados dos ensaios de compressão paralela às fibras. 

Material 
Quantidade 

de CP’s 

fc0,m 

(MPa) 

Coeficiente 

de Var. (%) 

Ec0,m 

(MPa) 

Coeficiente 

de Var. (%) 

Mesa 1 8 27,59 3,70 10110 31,62 

Mesa 2 7 31,52 3,54 7774 13,23 

Mesa 3 7 24,83 6,06 6154 11,41 

Mesa 4 6 31,53 8,25 6666 23,89 

Mesa 5 7 38,54 3,74 10750 8,68 
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Mesa 6 6 32,03 6,04 7617 17,01 

Mesa 7 7 22,45 7,75 4523 22,83 

Mesa 8 7 32,95 3,55 8487 5,45 

Mesa 9 7 30,63 8,85 11090 23,16 

Mesa 10 7 31,76 4,99 8682 14,92 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados do ensaio de densidade aparente do material usado para a 

fabricação das mesas. 

 

Tabela 2 - Valores médios de densidade aparente das mesas. 

Material 
N° de 

CP’s 

Densidade 

média 

(Kg/m³) 

Coef. 

Var. 

(%) 

Umidade  

(%) 

Coef. 

Var.  

(%) 

Densidade 

aparente 

média a 12% 

(Kg/m³) 

Mesa 1 6 561 1,71 19,04 1,20 530 

Mesa 2 6 545 2,31 20,38 1,22 520 

Mesa 3 6 529 2,51 18,75 6,94 515 

Mesa 4 6 620 2,20 20,84 2,16 595 

Mesa 5 6 622 1,54 19,83 1,56 600 

Mesa 6 6 570 5,31 20,72 3,36 545 

Mesa 7 6 516 2,44 18,86 1,06 490 

Mesa 8 6 581 3,20 22,40 2,38 560 

Mesa 9 6 592 1,50 19,66 1,72 575 

Mesa 10 6 547 2,24 18,48 1,95 530 

 

Finalizando a caracterização do material das mesas, na Tabela 3, são apresentados os valores 

para o módulo de elasticidade (EM) para as mesas, sem correção de valores para a umidade padrão 

de 12%. 

 

Tabela 3. Valores do módulo de elasticidade à flexão das mesas. 

Material 
EM 

(MPa) 

Mesa 1 8902 

Mesa 2 9377 

Mesa 3 6237 

Mesa 4 6991 

Mesa 5 8879 

Mesa 6 8314 

Mesa 7 6507 

Mesa 8 8502 



 
“Estruturas para o Desenvolvimento, Integração Regional e Bem-Estar Social” 

Mesa 9 12194 

Mesa 10 8392 

 

3.2. Análise das vigas 

 

Neste item são apresentadas as avaliações teóricas e experimentais do comportamento 

estrutural das vigas. Os parâmetros a serem comparados são os de rigidez efetiva e de carga de 

ruptura. As vigas produzidas tem seção transversal nominal indicada na Figura 8, com vão de 2 m.  

A Tabela 4 apresenta um comparativo entre a rigidez teórica e a experimental. A rigidez 

teórica (EI(ef) 1) foi calculada utilizando as hipóteses de Euler-Bernoulli, desprezando a deformação 

por cisalhamento, considerando os valores do módulo de elasticidade a flexão contidos na Tabela 3. 

A rigidez teórica (EI(ef) 2) foi calculada de acordo com Rancourt (2008), e a rigidez experimental foi 

obtida do ensaio de flexão. 

 

Tabela 4. Tabela comparativa entre os valores de rigidez efetiva teórica e experimental das vigas de 

madeira “I”. 

Viga 
Mesa 

Superior 

Mesa 

Inferior 

EI(ef) 1  

(N.mm
2
) 

EI(ef) 2 

(N.mm
2
) 

EI(ef) exp
 

 (N.mm²) 

Diferença 

(%) * 

Diferença 

(%) ** 

Viga 1 6 8 4,17 x 1011 3,07 x 1011 3,22 x 1011 22,8 4,7 

Viga 2 2 9 5,08 x 1011 3,54 x 1011 3,50 x 1011 31,0 1,1 

Viga 3 7 4 3,46 x 1011 2,43 x 1011 2,50 x 1011 27,5 -2,8 

Viga 4 5 1 4,38 x 1011 3,20 x 1011 3,32 x 1011 24,2 -3,6 

Viga 5 3 10 3,65 x 1011 2,78 x 1011 2,95 x 1011 19,1 -5,8 

EI(ef) 1 – Rigidez efetiva teórica calculada considerando as hipóteses de Euler-Bernoulli  

EI(ef) 2 – Rigidez efetiva teórica calculada considerando as hipóteses de Rancourt 

EI(ef) exp – Rigidez efetiva experimental. 

* Diferença entre os valores teóricos EI(ef) 1 e experimentais EI(ef) exp. 

** Diferença entre os valores teóricos EI(ef) 2 e experimentais EI(ef) exp. 

 

Os estudos de rigidez a flexão conduzidos neste trabalho indicam que o cálculo teórico 

considerando apenas a deformação por tensões normais, segundo modelo Euler-Bernoulli, conduz a 

resultados muito superiores se comparados com os resultados experimentais, com diferenças da 

ordem de 19% a 31%. Os resultados coincidem com as indicações da American Wood Council 

(1999) que destaca a influência da deformação por cisalhamento nos deslocamento de vigas I-joists, 

podendo a ser de 15% a 30% do total da flecha, dependendo das condições estáticas, geometria da 

seção transversal e tipo de carregamento. 

Utilizando a formulação apresentada por Rancourt (2008), com a consideração da deformação 

por cisalhamento, os resultados teóricos de rigidez a flexão ficam mais próximos dos valores 

encontrados nos ensaios, com diferenças variando de 4,7% a -5,8%. Os resultados alcançados para 

flecha teórica e experimental indicaram a necessidade de considerar a deformação por cisalhamento 

para as vigas “I-Joists”. 

Com relação a força máxima de ruptura e aos modos de ruptura foram confrontados os 

valores teóricos com os experimentais (Tabela 5). Para estimar a força máxima de ruptura (última) 

teórica foram utilizadas as hipóteses de Euler-Bernoulli, considerando a técnica da seção 

transformada e esquema estático bi-apoiado com flexão em quatro pontos. A análise foi realizada 

considerando o limite elástico linear tendo como limitante a força de compressão na mesa superior. 
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Tabela 5. Tabela comparativa entre os valores de força máxima de ruptura (última) teórica e 

experimental das vigas de madeira “I”. 

Viga 
Mesa 

Superior 

Mesa 

Inferior 

Fu,teo 

(N) * 

Fu,exp 

(N) ** 

Diferença 

(%) *** 

Tipo de 

Ruptura 

Viga 1 6 8 32120 27100 15,63 
Cisalhamento 

na alma 

Viga 2 2 9 34280 28400 17,16 Tração na mesa 

Viga 3 7 4 32320 21400 33,78 Tração na mesa 

Viga 4 5 1 32220 32570 -1,10 
Cisalhamento 

na alma 

Viga 5 3 10 36240 27690 23,59 
Cisalhamento 

na alma 

* Fu,teo – Força última de ruptura teórica. 

** Fu,exp – Força última de ruptura experimental. 

*** Diferença entre os valores teóricos e experimentais. 

 

O modo de ruptura também foi observado e comparado com os modos de ruptura 

apresentados na American Society for Testing and Materials (2004), sendo que 3 vigas 

apresentaram rupturas por cisalhamento e 2 por tração na mesa inferior influenciado pela inclinação 

das fibras da mesma. A Figura 10  apresenta o comparativo das rupturas. 

 

  

  

Figura 10. Comparativo das falhas observadas com as respectivas falhas apresentadas na 

American Society for Testing and Materials (2004). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através dos ensaios realizados foi possível verificar as propriedades do material a ser 

reutilizado, e também a rigidez e a resistência das vigas. O material que não atendeu as 

especificações para utilização como batentes, apresentou propriedades mecânicas satisfatórias para 

o uso estrutural, apesar da variabilidade entre as peças. 

A resina CASCOPHEN apresentou as propriedades esperadas, a trabalhabilidade facilitou 

no processo de colagem, e também se verificou a eficiência da ligação mesa e alma, ou seja, não 

houve descolamento entre as peças. 

Os estudos de rigidez a flexão conduzidos neste trabalho indicam que o cálculo teórico 

considerando apenas a deformação por tensões normais, segundo modelo Euler-Bernoulli, conduz a 
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resultados muito superiores se comparados com os resultados experimentais, com diferenças da 

ordem de 19% a 31%. Os resultados coincidem com as indicações da American Wood Council 

(1999) que destaca a influência da deformação por cisalhamento nos deslocamento de vigas I-joists, 

podendo a ser de 15% a 30% do total da flecha, dependendo das condições estáticas, geometria da 

seção transversal e tipo de carregamento. 

Utilizando a formulação apresentada por Rancourt (2008), com a consideração da 

deformação por cisalhamento, os resultados teóricos de rigidez a flexão ficam mais próximos dos 

valores encontrados nos ensaios, com diferenças variando de 4,7% a -5,8%. Os resultados 

alcançados para flecha teórica e experimental indicaram a necessidade de considerar a deformação 

por cisalhamento para as vigas “I-Joists”. Os autores sugerem que seja realizada uma análise 

numérica por meio de elementos finitos para comprovar em modelos numéricos a influência da 

deformação por cisalhamento. 

As rupturas das vigas de madeira apresentaram modos de falhas típicos estabelecidos em 

normas, reforçando a confiabilidade das vigas produzidas com o material de reaproveitamento. 

O reaproveitamento de madeira de batente para uso como mesa de vigas I é viável do ponto 

de vista de comportamento estrutural. 
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