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Resumo 

Os produtos engenheirados de madeira (PEM) tem ganhado ascensão 

no mercado da construção civil no Brasil, devido a questões ecológicas 

e características como ausência de defeitos, estabilidade dimensional, 

dentre outros. As vigas I-Joist de madeira são muito utilizadas na América 

do Norte e Europa, principalmente como elemento estrutural principal 

das lajes de madeira. São constiuídas por alma de Oriented Strand Board 

(OSB) e mesas superior e inferior de madeira serrada. A Associação de 

Madeira Compensada (APA) sugere metodologia para o cálculo das 

vigas I-Joists, levando em consideração a deformação por cisalhamento. 

No Brasil não existe metodologia específica para o cálculo, apenas 

recomendações simplificadas na Norma Brasileira NBR7190. Este trabalho 

apresenta um estudo teórico e numérico a respeito da contribuição da 

deformação por cisalhamento no comportamento mecânico das vigas 

I-Joists. São realizadas comparações entre os resultados numéricos, 

Método de elementos finitos (MEF) e os teóricos, atendendo as 

recomendações da APA.  Os resultados indicaram boa correlação entre 

os dois modelos. 
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Introdução 

As vigas de seção transversal “I”, também conhecidas como I-Joists, 

são elementos estruturais utilizados principalmente como vigas em lajes 



 

de madeira, no sistema conhecido internacionalmente como wood-

frame, bastante difundido em países como Estados Unidos da América 

(EUA), Canadá e Japão. 

Apesar de sua difusão pelo mundo, as “I-Joist” não possuem norma 

específica no Brasil, o que dificulta sua disseminação no mercado da 

construção civil nacional. Atualmente, estudos vêm sendo realizados 

com vigas produzidas no país, com o objetivo de avaliar seu 

comportamento estrutural frente às condições nacionais. Em um desses 

trabalhos, Garbin (2012) indica que o comportamento estrutural das vigas 

I-Joist é influenciado pela deformação por cisalhamento, com valores da 

ordem de 19% a 31% das deformações totais das vigas. 

O American Wood Council (1999) indica que as vigas I-Joist são 

suscetíveis aos efeitos de deformação por cisalhamento, principalmente 

devido ao material empregado na alma e que as deformações devem 

ser consideradas nos cálculos. 

A fim de avaliar e quantificar a influência da deformação por 

cisalhamento nas vigas I-Joists são realizadas simulações numéricas em 

elementos finitos e comparadas com os modelos teóricos sugeridos pelas 

normas americanas. 

Materiais e Métodos  

A APA (2012) recomenda que sejam utilizadas equações para o cálculo 

de flecha para vigas “I”, em que as deformações devido às tensões 

normais e de cisalhamento são calculadas considerando a teoria de 

Euler-Bernoulli, conforme a figura 1. 



 

 

Figura 1 - Cálculo de flecha para "I-Joist" considerando a deformação por cisalhamento. 

Fonte: Adaptado RANCOURT (2008). 

Onde, 𝛿𝛿=flecha máxima; P=carga atuante; L=distância entre apoios; 

EI=rigidez efetiva não considerando a deformação por cisalhamento; 

K=coeficiente de deformação por cisalhamento. 

A APA Performance-Rated I-Joist (2012), recomenda os seguintes 

valores empíricos do coeficiente de deformação por cisalhamento para 

a série PRI-60 com diferentes alturas, 241 mm, 302 mm, 356 mm, 406 mm, 

respectivamente, 21974 kN, 27490 kN, 32383 kN e 37009 kN. 

As simulações numéricas foram realizadas em vigas biapoiadas com 

forças concentradas nos terços do vão, utilizando o software de 

elementos finitos Autodesk® Mechanical Simulation, com elemento finito 

de prisma volumétrico de oito nós e três graus de liberdade por nó. As 

propriedades elásticas utilizadas nas simulações numéricas atenderam as 

indicações da NBR7190 (1997) e da European Standard EN 12369-1 (2001), 

considerando madeira Classe C30 nas mesas e OSB na alma, conforme 

tabela 1. 

Tabela 1. Características dos materiais (N/mm²). 

Eixos Mesa superior Alma Mesa inferior 
E G E G E G 

X 725 725 4930 1080 725 725 
Y 725 725 4930 1080 725 725 
Z 14500 725 4930 1080 14500 725 

Resultados e Discussão 



 

A tabela 2 apresenta os resultados de flecha máxima para vigas I-Joists, 

padrão PRI-60, com diferentes alturas. 

Tabela 2. Resultados de flecha máxima para vigas padrão PRI-60. 

Altura (mm) 241 302 356 406 
L/h (mm) 12,45 9,93 8,43 7,39 

Flecha MEF (mm) 2,179 1,383 1,006 0,784 
Flecha APA (mm) 2,128 1,347 0,980 0,766 

Diferença 2,42% 2,66% 2,68% 2,34% 

Os resultados indicaram que a metodologia de cálculo de flechas 

sugerida pela APA Performance-Rated I-Joist (2012) promoveu resultados 

muito próximos dos obtidos por simulações numéricas, com diferenças de 

no máximo 2,68%. Apesar dos resultados satisfatórios, sugere-se que sejam 

realizadas avaliações experimentais em vigas em escala real a fim de 

validar as hipóteses teóricas e numéricas. 
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