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Ligações com barras de aço coladas em madeira vêm sendo estudadas com maior 

afinco por apresentarem alta resistência e rigidez, além de proporcionarem uma 

excelente aparência estética sendo um dos mais promissores tipos de ligação para 

industrialização das estruturas de madeira. Este trabalho busca avaliar o 

comportamento desse tipo de ligação, de modo a contribuir com o desenvolvimento da 

tecnologia no Brasil. Foi realizada 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, normal e perpendicular às fibras da madeira. 

Foram utilizados no teste a madeira serrada nativa Apuleia leiocarpa (Garapeira), resina 

epóxi de alta resistência (SIKADUR 32), barras de aço tipo vergalhão (CA-50) com 

diâmetro nominal único (6,3 mm), único diâmetro de furo (9,5 mm) e diferentes 

comprimentos de ancoragem (40, 70, 100, 130 e 160 mm), totalizando 175 ensaios de 

arrancamento de barras. Os resultados dos ensaios indicaram que a resistência última 

de arrancamento na direção perpendicular às fibras é ligeiramente inferior se comparado 

com a direção normal 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 pela resistência à tração da barra de aço. Os 

resultados foram submetidos a uma análise estatística aplicada ANOVA, concluindo-se 

que comprimentos de ancoragem abaixo de 15,97 proporcionam diferentes valores de 

resistência ao arrancamento, ou seja, a medida que se aumenta a esbeltez de 

ancoragem, a resistência também aumenta. Aplicando a mesma análise estatística para 

os resultados de resistência ao arrancamento, com esbeltez maior ou igual a 15,97, 

pode-se afirmar que não há variação significativa, ou seja, não há incremento no valor 

da força de arrancamento. 
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