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RESUMO 

Este trabaU1o consiste no estudo teórico e experimental das emendas dentadas em 

madeira laminada colada (MLC), cujo objetivo principal é avaliar o método proposto 

no Projeto da Nova Norma Brasileira PNBR 7190 ( 1996) para a caracterização da 

MLC, com ênfase às emendas dentadas. As espécies de madeira estudadas foram o 

Pinus elliottii e o Eucalipto grandis e o adesivo utilizado foi o CASCOPHEN RS-216, 

à base de resorcinol, produzido pela Alba Quúnica Indústria e Comércio Ltda. A 

emenda dentada usada no estudo foi a correspondente ao comprin1ento de 20mm da 

DIN 68140, geometria esta adotada pelo parque produtor de MLC no país. Nos 

ensaios são avaliadas as resistências ao cisaU1amento na lâmina de cola, a tração 

normal à lâmina de cola e a resistência a tração das emendas dentadas. O desempenho 

das ligações foi avaliado em nmção da relação entre os valores obtidos nos ensaios 

com madeira colada e madeira maciça, bem como pelo modo de ruptura dos mesmos. 

Como conclusão obteve-se que o processo de colagem adotado foi bem sucedido para 

todos as amostras de caracterização da MLC, independente da espécie de madeira e 

do tipo de ruptura obtido. O método proposto no Projeto da Nova Norma Brasileira 

PNBR 7190 ( 1996) mostrou-se adequado para a caracterização das propriedades de 

resistência da MLC. 

Palavras chaves: madeira laminada colada, emendas dentadas. 
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ABSTRACT 

This work consist in the theoretical and experimental study of fmger joints in glued 

laminated tin1ber (GLULAM), with main objective to evaluate the method proposed 

in the New Brazilian Draft Co de PNBR 7190 ( 1996) to characterization o f 

GLULAM, with emphasis to fmger joints. The species of wood studied were the 

Pinus elliottjj and Eucalipto grandis and the adhesive was the CASCOPHEN RS-216, 

resorcinol-based, produced by Alba Quúnica Indústria e Comércio Ltda. The 

geometry o f finger joint used in the study was the correspondent to DIN 68140, th.is is 

the adopted by producer park o f GLULAM in the country. In the tests were evaluated 

the shear resistance o f glue lamina, the perpendicular tension resistance o f glue lamina 

anel parallel to grain tension resistance of fmger joints. The performance of jointing 

was evaluated as a function of the relation between the values obtained in the tests 

with glued wood and clear wood, as well as rupture mode. Concluding remarks that 

gluing process adopted was well successful to ali specimens of wood specie anel 

rupture mode. The methocl proposed by New Brazilian Draft Code PNBR 7190 

(1996) is adequate to characterization ofthe resistance properties ofGLULAM. 

Key words: glued laminated timber, finger joints. 



1 INTRODUÇÃO. 

1.1 Generalidades. 

A crescente necessidade de utilizar elementos estruturais de qualidade, juntamente 

com o marcante avanço na tecnologia dos adesivos e o excelente potencial madeireiro 

gerado pelas espécies de reflorestamento, contribuíram para o surgimento de um novo 

material de construção, a Madeira Laminada Colada (MLC). Este material tornou-se 

um dos mais impm1antes elementos para a aplicação estrutural, sendo utilizado com 

muito sucesso em várias partes do mundo, nas mais variadas formas e dimensões. 

A grande vantagem da técnica da MLC é que esta pode empregar, de forma racional, 

madeira de reflorestamento ou mesmos espécies nativas que não são ou são pouco 

utilizadas estruturalmente, tornando as estruturas de madeira cada vez mais 

competitivas, divulgadas e aceitas pelos projetistas. Entretanto, para a produção dos 

elementos estruturais de MLC é necessário o uso de lâminas de comprimento 

suficientemente grande, as quais são obtidas através da emenda longitudinal de 

tábuas, Figura l. 

Emendas 
longitudinais 

FIGURA 1 -Esquema geral de uma peça de 'MLC. 
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Estas emendas apresentam uma descontinuidade do material e consequentemente são 

regiões consideradas potencialmente fi"acas. Deste modo. as emendas em MLC 

representam, entre outros, um dos mais importantes fatores das características de 

resistência e elasticidade dos elementos estruturais de MLC. Três são os tipos mais 

comuns de emendas longitudinais em MLC, cada um dos quais apresentam suas 

intrínsecas vantagens e desvantagens. Alguns dos fatores que regem a utilidade destas 

emendas são a resistência, a facilidade e economia de produção, aparência e para o 

caso da MLC, principalmente, a uniformidade de desempenho. 

1.2 Principais tipos de e1nendas longitudinais em 

MLC. 

A revisão da literatura mostra que várias foram as configurações estudadas para as 

emendas longitudinais, sendo que os tipos mais comuns em MLC são : as emendas de 

topo (buli joints) , as emendas biseladas (scmf joints) e as emendas dentadas (finger 

joints), Figura 2. 

/ / ~ -------/~ 7 c1 f= (;) I_ I ~ 
Emenda de topo Emenda biselada Emenda dentada Emenda dentada 

horizontal vertical 

FIGURA 2 - Tipos mais comuns de emendas longitudinais em MLC. 

1.2.1 E1nendas de topo. 

As emendas de topo são as mais simples emendas longitudinais e apesar de não 

desperdiçarem madeira apresentam baix.íssirna resistência mecânica. Alguns autores 

consideram até que este tipo de emenda praticamente não transmite esforços, não 

sendo recomendáveis. 
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FREAS & SELBO ( 1954), aftrmam que as emendas de topo quando localizadas na 

parte externa do lado comprimido das vigas de MLC não afetam a eficiência das 

mesmas, mas quando situadas no lado tracionado, principalmente nas lâminas 

externas, a redução de resistência do elemento estrutural ultrapassa os 40%. 

Devido a dificuldade de efetuar eficientemente a colagem da madeira nas fibras de 

ponta, as emendas de topo são, do ponto de vista de resistência. as emendas 

longitudinais menos eficientes. MeSA WIN ( 1958), relata que mesmo sob condições 

especiais de produção estas emendas só atingem de 20% a 25% da resistência à 

tração da madeira maciça, e sob condições normais uma resistência de 10% a 12% já 

é dificil de ser encontrada. 

As limitações de resistência das emendas de topo praticamente impedem seu uso em 

aplicações estruturais. A alta resistência destas emendas dependem, primeiramente, de 

um adesivo capaz de emendar as fibras de topo com a resistência a tração da ligação 

se aproximando da resistência da madeira original. Tal capacidade não é conhecida em 

nenhum adesivo para a colagem de madeira, STRICKLER ( 1967). 

Vários outros pesquisadores se dedicaram ao estudo das emendas de topo, mas 

sempre constatando sua baixa resistência. Porém, com o avanço tecnológico tornou

se possível obter emendas de topo com boa resistência mecânica. GRAEFF (1995), 

por exemplo, apresenta resultados referentes ao comportamento mecânico de 

emendas de topo reforçadas com fibra de vidro, onde constata a boa eficiência deste 

tipo de ligação quando comparada às emendas dentadas. 

1.2.2 Emendas biseladas. 

As emendas biseladas surgiram como uma boa alternativa para suprir às limitações de 

resistência das emendas de topo, sendo consideradas as mais resistentes emendas 

longitudinais. Contudo, do ponto de vista de produção este tipo de emenda é muito 

dispendioso, uma vez que para atingir uma boa proporção da resistência da madeira 
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maciça é necessário que o corte do bisel apresente uma baixa inclinação. da ordem de 

1: 1 O. Isto faz com que este processo gere um consumo excessivo de madeira e 

adesivo, além das dificuldades inerentes ao corte do bisei e montagem das lâminas, 

como alinhamento e prensagem, prejudicando a velocidade de produção, FREAS & 

SELBO (1954) e LUXFORD & KRONE (1961). 

As emendas biseladas tem um ótimo desempenho em elementos curvos, apresentando 

excelente resistência à tração, principalmente quando corretamente produzidas, 

CHUGG ( 1964 ). A grande desvantagem das emendas biseladas é o ônus imposto ao 

processo produtivo pela demora e pelo consumo excessivo de material. 

1.2.3 E1nendas dentftdas. 

O ônus imposto ao processo produtivo pela utilização das emendas biseladas, levaram 

os pesquisadores a buscarem uma nova modalidade de emenda longitudinal. As 

emendas dentadas surgiram como uma alternativa promissora para substituir as 

emendas biseladas. Este tipo de emenda é atualmente o mais utilizado na tecnologia 

da MLC, sendo considerada como uma emenda de resistência intermediária entre a 

emenda de topo e a emenda biselada. 

O "pai" da emenda dentada é provavelmente o Dr. Karl Enger do Stuttgart 

Technischer Hochschule, e o método foi usado na Alemanha durante a 2ª Guerra 

Mundial para emendar as vigas de pontes destruídas pelos bombardeios Aliados, 

SERRY1 apud LOUW (1964). Relata-se ainda que as emendas dentadas foram usadas 

nos Estados Unidos, durante a guerra, para a produção de hélices de avião. 

O entusiasmo com que a emenda dentada foi aceita como uma solução para os 

problemas das emendas longitudinais, é refletido na quantidade de estudos que 

surgiram sobre o assunto, LOUW ( 1964). Pesquisadores de vários países dedicaram 

1 SERRY, V. ( 1959). The production of conti11ous timber with jiuger-joints. Modhcm technics takc timber end1css-2., Timber 
Techno1ogy, ago. LOWN, F. ( 1964). Finger-jointing Teclmiques nnd AplicntioiiS. Timber Researrch Uni L CSRI. Pretoria. ~ 
RU 1.18. 
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seu tempo para investigar os diferentes aspectos que envolvem as emendas dentadas, 

tanto do ponto de vista teórico quanto prático. 

A explicação para a grande aceitação das emendas dentadas, justifica-se pela sua 

adaptação ao processo industrial, além de sua boa resistência mecânica. Segundo 

EB Y ( 1968), 90% das indústrias de MLC nos Estados Unidos já utilizavam as 

emendas dentadas na produção de seus elementos estruturais. O sucesso da emenda 

dentada se deve ao fato que este tipo de emenda, mesmo necessitando de 

equipamentos específicos para sua produção, facilita a retirada de defeitos da madeira, 

a aplicação de adesivo e a pressão de colagem, otimizando deste modo a produção 

dos elementos estruturais de MLC. Um outro ponto positivo das emendas dentadas é 

que estas apresentam resultados de resistência mais unifonnes que as emendas 

biseladas. 

1.3 Objetivos e justificativas. 

Com o crescin1ento da Indústria da MLC, tornou-se prático o uso das emendas 

dentadas. Estas emendas encontram-se distribuídas em toda extensão dos elementos 

estruturais, influenciando de forma significativa na resistência mecânica dos mesmos, 

principalmente em relação aos critérios de dimensionamento no estado limite último. 

Por esta razão, o conhecimento dos fatores que influenciam na eficiência das emendas 

dentadas, bem como um método eficaz de avaliação destas emendas são 

imprescindíveis para um bom desempenho da MLC. 

Muitas são as informações referentes às emendas dentadas disponíveis na literatura. 

Porém, grande parte destas informações, como diversos outros aspectos da tecnologia 

da MLC, necessitam ser reavaliados para as condições brasileiras. Assin1 sendo, este 

trabalho constitui-se de um estudo teórico e experimental, cujo objetivo é avaliar o 

método de ensaio de caracterização da MLC, proposto no Projeto da Nova Norma 

Brasileira PNBR 7190 ( 1996), com ênfase para as emendas dentadas. 
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Neste traballio são avaliadas a resistência das emendas dentadas em ensaios de tração 

paralela, bem como a resistência a tração normal e cisaUmmento na lâmina de cola, 

como uma porcentagem da resistência dos corpos-de-prova de madeira maciça ou 

controles2 e também pelo modo de ruptura das ligações adesivas. A geometria 

adotada para as emendas dentadas é a correspondente ao comprimento de 20mm da 

DIN 68140 ( 1971) e as espécies de madeira utilizadas para a confecção dos corpos

de-prova são Pinus elliottii e o Eucalipto grandis. 

~ Controles· corpos-{je-prova de madeim maciça, isento de defeitos, usados para estabelecer uma relação de resistência entre a 
emenda dentada e a madeira maciça. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

A revisão da literatura apresentada a seguir é composta por itens relacionados ao 

processo produtivo da MLC que influenciam na qualidade das emendas dentadas, e 

conseqüentemente, na resistência dos elementos estruturais de MLC. Na seqüência, 

apresentam-se também algumas considerações referentes ao controle de qualidade das 

emendas dentadas e ao posicionamento das mesmas nas peças estruturais de MLC. 

Como objetivo principal, este capítulo visa proporcionar o melhor entendimento da 

metodologia adotada para este estudo em particular. 

2.1 Fatores que afetatn a resistência da emenda 

dentada. 

A colagem de topo é muito mais dificil de se obter do que a colagem de face ou de 

borda. Isto se deve, em parte, ao corte das cavidades das células expostas na 

superficie transversal da madeira, o que acaba gerando um maior potencial para o 

desperdício de adesivo na linha de cola. Outro problema é relativo às propriedades 

direcionais da madeira que exigem demandas excepcionalmente altas de resistência 

nas emendas, que é obtida somente se a resistência total do substrato for 

desenvolvida, FOREST PRODUCTS LABORATORY1
• A emenda biselada, dentada 

e outros tipos de emendas aumentam a área da superficie efetiva, aproximando-se 

deste modo das condições de colagem de fibras laterais. 

1 FOREST PRODUCTS LABORA TOR Y. ( 1978). Wood Haudbook: Adhesi1•es in Bulldiug Constntcriou. Was .. D. C, FPL-FS
USDA. Agriculture Handbook n~ 72. 



8 

A emenda dentada é um método aceitável de emenda longitudinal de tábuas. Os 

estudos experimentais encontrados na literatura mostram que este tipo de ligação, 

bem executada, é um requisito necessário para o desempenho satisfatório de 

elementos estruturais de "MLC. A eficiência das emendas dentadas é grandemente 

afetada pela geometria e usinagem da emenda, como também pelo adesivo e a técnica 

de colagem usada. Isto inclui a aplicação e secagem do adesivo, montagem da emenda 

e o teor de umidade da madeira. Outros aspectos da técnica de manufatura, tais como 

alinhamento, pressão de colagem e eliminação de defeitos da madeira também afetam 

as propriedades de resistência destas emendas. 

2.1.1 Qualidade e condiciona1nento da 1nadeira. 

A qualidade e o condicionamento do material a ser emendado tem vital influência na 

resistência das emendas dentadas. Esta resistência dificilmente será maior que a menos 

resistente das duas partes da madeira a ser emendada. Na prática, a descontinuidade 

na estrutura das fibras da madeira conduz a uma inerente redução na resistência, 

comparada com a parte de menor resistência da emenda, MORKVED ( 1980). 

Qualquer fall1a no condicionamento da madeira próximo à região de emenda pode 

acentuar esta redução da resistência. Por esta razão , os fatores relativos à qualidade e 

condicionamento da madeira na região de emenda devem ser tratados com o cuidado 

necessário. 

2.1.1.1 Qualidade da madeira. 

As propriedades de resistência, especialmente a resistência à tração das emendas 

dentadas são significativamente afetadas pela presença de fibras irregulares na região 

de emenda. Isto é dificil de ser evitado, mas deve-se fazer todo esforço para reduzir a 

presença destas fibras próximo à região de emenda, LOUW (1964). Como muitas 

vezes as emendas dentadas são usadas ·para propósito de remoção de defeitos como 

os nós, por exemplo, deve-se tomar o devido cuidado para remover as fibras mais 

irregulares que circundam a região dos mesmos. O corte da emenda deve estar 
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afastado do nó pelo menos uma vez o seu diâmetro. RICHARDS2 apud LOUW 

( 1964). Entretanto. isto não deve ser seguido sem algumas restrições. pois existem 

casos em que as fibras irregulares se estendem a distâncias muito maiores que estas. 

LOUW ( 1964) faz referência também sobre a influência da orientação dos anéis de 

crescimento na resistência das emendas dentadas. Como acontece em qualquer tipo de 

emenda longitudinal, mesmo que se tome todo cuidado, não se pode evitar que pelo 

menos parte do lenho tardio de uma peça seja emendado ao lenho inicial de outra, 

latewood e earlywood, respectivamente. E como a maior pm1e da resistência da 

madeira é desenvolvida no lenho tardio, isto gera uma conseqüente perda de 

resistência da emenda. Este efeito é mais notável na resistência à tração que na 

resistência à compressão. 

Resultados de ensaios de grandes vigas de MLC, indicaram que a ruptura de um 

número significante de vigas envolveram emendas dentadas fora das zonas mais 

solicitadas, BOHANNAN & MOODY (1969). Estas emendas foram confeccionadas 

em tábuas contendo medula ou uma quantia significante de madeira não densa 

próxima à medula. A baixa resistência deste material, associado ao fato de que a 

madeira com emenda dentada é menos resistente que a madeira sólida, pode reduzir 

seriamente a resistência das lâminas. Assim sendo, a quantidade de madeira contendo 

medula deve ser restrita. 

Tomando como base o exposto, MOODY (1970a) apresenta um estudo cujo objetivo 

foi avaliar a influência do material com medula na resistência à tração das emendas 

dentadas. Para isto, foram confeccionados e ensaiados corpos-de-prova com e sem a 

presença de medula na região da emenda. Um material sem emenda (corpos-de-prova 

de controle) foi incluído no estudo para avaliar a eficiência das emendas e obter a 

indicação da resistência à tração do material. Os resultados experimentais mostraram 

que a presença de medula afeta significativamente a resistência à tração das emendas 

2RICHARDS. O. B. (1958). Eud-Giuing lumber. Fores! Products Joumal, Vol. 8, n• J. p. 99-104. LOUW, F. (1964). F7uger
joiuting Teclmiques and Aplicatious. Timber Research Unit, CSR.l. Preteria, N" RU 1.18. 
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dentadas. A resistência à tração dos controles com medula foi em média 34% inferior 

a dos controles isentos de medula. Segundo MOODY, aproximadamente metade 

desta diferença pode ser atribuída aos efeitos da classe e do peso específico, e a outra 

metade à baixa resistência do material com medula. A principal conclusão deste 

estudo é que a resistência das emendas dentadas constituídas em madeira com medula 

foi em média 22% interior às emendas produzidas em madeira isenta de medula. 

Para RANKES ( 1980), os requisitos gerais de emendas dentadas é que estas não 

devem enfi:aquecer a madeira mais do que o maior defeito permitido para a referida 

classe. Assim sendo, a área próxima da emenda deve ser isenta de defeitos como nós e 

fibras irregulares, ou o enfraquecimento total (defeito + emenda) pode ser causa de 

ruptura prematura. Por esta razão, uma distância mínima de pelo menos três vezes o 

diâmetro do nó, entre o nó e o corte transversal é normalmente especificada (Figura 

3). Isto deve ser lembrado durante a operação de corte para retirada de nós. 

?-3d 

-·- · -·-·- ·-·-+----------. 

- . - . - . - . - . - . ....L---------___,) 

FIGURA 3 -Distância mínima do corte transversal para remover um nó. 

O CEN ( 1995) recomenda que não deve haver nós, fibras irregulares ou fissuras na 

região das emendas dentadas. Em relação ao corte transversal para remoção de nós, o 

CEN indica que este seja feito de maneira similar ao recomendado por RANKES 

( 1980). Para o caso de emendas dentadas em tábuas contendo nó, recomenda-se que 

a distância entre este e a extremidade da emenda seja pelo menos três vezes seu 

diâmetro mais o comprin1ento do dente, como mostra a Figura 4. 
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~3d ., 

FIGURA 4- Distância múuma entre a extrenudade do dente e o nó. 

Uma outra orientação do CEN, é que não deve haver na emenda mais que dois cantos 

esmoados3 dentro do comprimento das mesmas c nem dentro de uma distância de 

75nun da base dos dentes. A área esmoada (Aw) de qualquer canto não deve exceder 

l% da área da seção transversal (A), ver Figura 5. 

FIGURA 5- Seção transversal da madeira com esmoado. 

Os defeitos como encanoamento, curvatura e torceduras podem gerar emendas mal 

ajustadas, portanto deve-se tomar cuidado para manter as tábuas alinhadas tanto na 

operação de co1te quanto na fase de colagem. 

2. 1.1.2 Densidade e e!Jpécie. 

A den-;idade da madeira não pode ser considerada como um método perfeito para 

indicar a facilidade de colagem, mas geralmente é um bom indicador desta 

3 Esmoado- presença de casca ou ausencia de madeira na borda ou no canto de uma peça. 
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propriedade. FOREST PRODUCTS LABORATORY4
• A alta qualidade da ligação é 

mais difícil de ser obtida com acréscimo da densidade (dicotiledôneas especialmente) 

pelos seguintes motivos: 

• os extrativos que interferem no desenvolvimento. da adesão são mais prováveis de 

estarem presentes; 

• a interligação mecânica entre a madeira e o adesivo é reduzida; 

• a superfície adequada de união é mais difícil de ser obtida, mesmo com aplicação 

de maiores pressões; 

• as tensões de retração e inchamento nas ligações são maiores. 

Após muitos anos de pesquisas práticas e através dos resultados de vários ensaios em 

laboratório, RUYSCH ( 1980) afirma que sob condições práticas é quase impossível 

produzir emendas dentadas confiáveis em madeiras com um peSo específico superior a 

0,65g/cm3 (medido a 14% de teor de umidade). Para as espécies de Iroko e Merbau, 

por exemplo, com um peso específico de aproximadamente 0,85g/cm3
, a pressão de 

2 - ' colagem da emenda dentada deve ser da ordem de 1,30kN/cm a 1,40kN/cm- para um 

período de secagem de 8 horas, usando os adesivos a base de resorcinol formaldeído 

ou uma combinação deste com o acetato de polivinila. 

MANBECK et al ( 1993) apresenta um estudo realizado para avaliar o desempenho de 

vigas de MLC de dicotiledôneas (hardwoods), em particular Red maple. O intuito 

deste estudo foi desenvolver vigas com resistência à flexão de 1 ,65kN/cm2 e módulo 

de elasticidadé de 1.240kN/cm2
• Para esta verificação foram produzidas e ensaiadas 

45 vigas de MLC de Red maple. As propriedades das classes de madeira usadas e o 

seu posicionamento no interior das vigas foram estritamente monitorados durante a 

fabricação das vigas. Dados de ensaios de 166 tábuas com emendas dentadas foram 

coletados para relacionar a resistência à tração das emendas com o desempenho das 

vigas. Os resultados mostraram que tanto a avaliação das emendas dentadas quanto a 

'FOREST PRODUCTS LAI30RATORY. (1987). Wood Hnudbook: Wood ns nu eugineeriugmnterinl. Was .. D.C., FPL-FS
USDA, Agriculture Handbook. n• 72, rev. 
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das vigas indicaram resultados de resistência e rigidez adequados para o propósito do 

estudo. 

Um estudo com as mesmas características foi desenvolvido por MOODY et ai ( 1993). 

Neste traballio, a dicotiledônea analisada foi a Yellow poplar. Mais de 200 tábuas 

com emendas dentadas foram ensaiadas à tração e um total de 45 vigas foram 

avaliadas. Os resultados mostraram que esta espécie apresenta desempenho adequado 

para o desenvolvimento de vigas com 1 ,65k.N/cm2 de resistência à flexão e 

1.240k.N/cm2 de módulo de elasticidade; e portanto, é possível a produção de 

elementos estruturais de MLC com esta espécie. 

Outro estudo visando avaliar o desempenho das hardwoods em MLC foi apresentado 

por JANOWIAK et ai (1993). Neste estudo foram avaliados o desempenho de 

emendas dentadas usando dois tipos de adesivos, um à base de melanina formaldeído 

e o outro à base de resorcinol formaldeído e três espécies de hardwoods: Red oak, 

Red maple e Yellow poplar. As análises experimentais destes estudos, bem como 

ensaios de saturação sob pressão a vácuo para avaliar a durabilidade dos adesivos 

indicaram que ambas as colas foram praticamente equivalentes em comportamento. 

As ligações adesivas tiveram desempenho satisfatório, independente do adesivo e da 

espécie de madeira utilizada. Entretanto , estas conclusões não foram definitivas. Para 

JANOWIAK, as informações disporúveis na literatura referentes à colagem de 

hardwoods para uso em MLC é limitada. 

2.1.1.3 Teor de umidade. 

O teor de umidade da madeira no período de colagem é importante, pois pode afetar 

significativamente as propriedades das ligações adesivas e, conseqüentemente, os 

produtos de madeira colada, SELB05
. Por um lado, a adesão entre a cola e a madeira 

pode ser afetada negativamente se a madeira a ser colada estiver excessivamente seca; 

por outro, a umidade excessiva da madeira pode causar um fluxo do adesivo da linha 

5 SELBO, M. L. ( 1975). Adhesil•es bomling of Wood. \V as., D. C., FPL-FS-USDA, Thecnica1 B•Jllelin. n° 1512, , nug. 



14 

de cola para dentro da madeira, gerando ligações deficientes. Assim sendo. tanto os 

elevados quanto os baixos teores de umidade devem ser evitados. 

Em 1960 CURRIER6 apud LOUW (1964), apresenta um estudo realizado para 

avaliar os efeitos dos altos teores de umidade na colagem de emendas dentadas em 

Douglas tü:. Como resultado. constatou-se que é possível desenvolver emendas 

dentadas com boa proporção da resistência à tração da madeira maciça quando o teor 

de umidade da madeira, no momento da colagem, é da ordem de 20%. Esta 

proporção é dita como satisfatória, mesmo considerando um aumento na perda de 

resistência de 19% para 28% após a secagem das emendas. O autor relata ainda a 

possibilidade de produção de emendas dentadas de boa eficiência quando ambas as 

partes da ligação apresentam 14% e 20% de teor de umidade. 

Como em qualquer ligação adesiva em madeira, deve-se estar atento para garantir que 

o material a ser emendado tenha o teor de utnidade adequado no momento da 

colagem, LOUW (1964). Os produtores de adesivos, usualmente recomendam um 

intervalo admissível de teor de mnidade, que geralmente varia entre 8% e L 0% no 

mínimo e 15% a 18% no máximo. A diferença máxima de umidade entre as duas 

partes da emenda deve variar de 4% a 5%. Para o autor, em qualquer caso, o teor de 

umidade da emenda deve ser aproximadamente o mesmo que a madeira alcançará em 

serviço, isto sujeito às condições acima. 

Para MORKVED ( 1980) os limites para o teor de umidade nas tábuas durante a 

produção de emendas dentadas devem estar entre 8% e 15%. No entanto, o autor 

relata que algumas investigações mostraram que o limite superior durante a produção 

das emendas não é tão crítico e pode ser ultrapassado. Segundo MORKVED, 

qualquer diferença de umidade entre as duas partes da emenda induzirá ao acréscimo 

de tensões na linha de cola devido ao movimento que ocone na emenda quando o 

6CURRIER, R. A. ( 1960). Finger-jointing nt high moisture content. Forest Products Joumal, Vol. 10, n• 6, p. 87-93, jun. 
LOU\V, F. (1964). finger-jointing Teclmiques and Aplicalions. Timber Research Unit, CSRI, Pretoria n° RU 1.1 8. 
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teor de umidade é nivelado. Assim, um limite admissível para a diferença de umidade 

das duas partes da emenda deve ser estabelecido. 

RANKES ( 1980) afirma que tanto as experiências práticas quanto as pesquisas, 

indicaram que o teor de unúdade até 25% não produz efeito adverso sobre a adesão 

ou sobre a resistência de colagem quando se usa adesivos à base de feno! resorcinol. 

O baixo teor de unúdade (8% a I 0%) aparenta ser mais prejudicial nas emendas 

dentadas executadas em so.ftwoods. Porém, se a madeira é emendada com um teor de 

unúdade mais elevado do que aquele de seu uso subsequente, ocorrerá a secagem e a 

retração, gerando tensões na linha de cola. RANKES cita ainda que em um 

experin1ento realizado por ele em 1969, as emendas dentadas produzidas em madeira 

com teor de umidade de 22% no período da colagem, apresentaram uma redução de 

resistência que variou de 5% a 7% quando comparadas às emendas produzidas em 

madeira com 14% de teor de umidade. Mais adiante, verificou-se que as emendas 

produzidas em madeira com 22% e 14% de teor de unúdade, indicaram menores 

reduções se comparadas com emendas dentadas em que ambas as partes 

apresentavam 22% de teor de umidade. Contudo, estas reduções são consideradas 

muito pequenas, indicando que as tensões geradas durante a secagem não devem 

causar maiores problemas na resistência das emendas dentadas. Em vários países, são 

usadas colas à base de uréia e uréia melanina na produção de emendas dentadas, mas 

com estes adesivos o teor de unúdade é mais crítico do que com os adesivos à base de 

resorcino I. 

A madeira sem emenda deve apresentar um teor de umidade dentro do intervalo 

especificado pelo produtor do adesivo, de acordo com a formulação e o método de 

aplicação de adesivo, CEN (1995). A diferença de umidade entre as extremidades das 

peças a serem emendadas não devem exceder 5%. A madeira deve ter um teor de 

umidade entre 8% e 18%. Alguns adesivos tornam possível estender o limite superior 

para 23%. 
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2.1 .1.4 Tratamento. 

Dois tipos de tratamento são mais usuais em madeira estrutural: o tratamento sob 

pressão com preservativos hidrossolúveis e os óleo-solúveis, RANKES ( 1980). A 

combinação eficiência da emenda dentada e o tratamento sob pressão foi avaliada por 

IV ANSSON7
, apud RANKES (1980). A conclusão tirada deste estudo é que a 

emenda em madeira tratada ou o tratamento em madeira emendada pode ser feito sem 

restrições, exceto no caso da madeira tratada com preservativos à base de creosoto 

que não deve ser emendada, após o tratamento. 

As recomendações encontradas na literatura referentes ao tratamento preservativo em 

MLC, geralmente são: 

• quando se usando preservativos hidrossolúveis, a madeira deve ser tratada, seca, 

reaparell1ada e colada; 

• com os preservativos óleo-solúveis a madeira deve ser colada e o tratamento 

efetuado após a secagem do adesivo; 

• sempre que os elementos estruturais de MLC necessitarem de proteção contra a 

deterioração ou a ataque de fungos e insetos, é desejável que as tábuas sejam 

tratadas individualmente antes da colagem, A WP A ( 1992). 

Quanto às emendas de borda e as emendas longitudinais, a A WP A ( 1992) recomenda 

que estas emendas só devem ser tratadas após a colagem se o adesivo utilizado for a 

prova d'água. O reaparellmmento das tábuas deve ser efetuado dentro de um período 

de 24 h antes da operação de colagem, caso o tratamento seja efetuado antes desta 

operação. 

As recomendações dos produtores de preservativos e adesivos devem ser seguidas, 

levando em consideração a compatibilidade de qualquer tratamento proposto. A 

aplicação de preservativos, incluindo os retardantes de incêndio, deve ser feita, em 

7 IVANSSON, O. O. ( 1976) Tryckimpregnerin i samband medflugersknn·illg. Svenska Tr~skyddsinst. , nQ 123. RANKES, E. 
( 1980). The Iujlueuce of Productiou Couditious ou lhe Streugt/1 of Fiuger-joillls .. Serninar on the Production. Marketing and 
Use offingcr-jointed Sawnwood, H amar, Norway, sep. 
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geral, após a emenda dentada ter sido manutàturada. Quando esta regra não puder ser 

seguida. deve-se tomar o cuidado para que a madeira fique com o teor de unúdade 

adequado antes da colagem. Se a madeira é tratada antes da colagem, é necessário 

que seja comprovada a compatibilidade entre o adesivo e o preservativo, CEN (1995) . 

2.1.1.5 Temperatura. 

Teoricamente é possível emendar tábuas independente da temperatura e do volume do 

material. desde que seja fornecido calor suficiente à região da emenda, de maneira a 

secar o adesivo, RANKES ( 1980). Mesmo as tábuas excessivamente fi: ias podem ser 

emendadas, contanto que suas extremidades sejam devidamente aquecidas. O CEN 

( 1995) recomenda que a temperatura da madeira na região da emenda dentada não 

seja inferior a l5°C. 

2.1.2 A geo1netria da etnenda. 

Muitos são os fatores que afetam a resistência da emenda dentada. Alguns são 

referentes à madeira, tal como a espécie, densidade, defeitos naturais e aceitação de 

colagem; e outros, são referentes ao processo como condições de usinagem, 

montagem, intensidade e o período de aplicação de pressão. Embora todos estes 

fatores sejam importantes para o bom desempenho da emenda dentada, a geometria é 

considerada como um padrão para a eficiência deste tipo de ligação. 

A geometria da emenda dentada foi estudada por diversos autores e no passado seus 

achados pareciam discordar, JORKEST ( 1980). No entanto, com a aplicação de 

certas considerações teóricas, seus estudos passaram a apresentar uma boa 

combinação. Em muitos casos os pesquisadores trabalharam com várias espécies de 

características diferentes, e mesmo assim seus resultados mantiveram boa conelação. 

Antes de dar continuidade a qualquer consideração relativa a emenda dentada, é 

importante apresentar a terminologia usada para descrever os parâmetros geométricos 
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deste tipo de emenda longitudinal, que estão diretamente relacionados com sua 

resistência. 

s 
...... 

FIGURA 6- Nomenclatura para geometria das emendas dentadas. 

onde: I = comprimento da emenda 

I = largura do dente ou passo 

g = largura total da emenda 

b = largura da ponta do dente 

s = folga da ponta do dente 

e = s/1 = folga relativa 

v = bit = grau de enfi·aquecimento 

S = tga 

A, = área de topo ou área da ponta dos dentes 

As= área efetiva da seção (sem a área da ponta dos dentes) 

Aef= área efetiva de cola ou área da superficie inclinada da emenda (biselada) 

Para uma seção unitária S, A,, As e Aef podem ser determinados como segue: 

1 ·1-b s = -=.2 _ _ 

I 

b 
A = , I 

b 
A = 1--

·' I 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



e substituindo (1) em (4) se obtém: 

2/~ 
A i =----,. I 

Como para baixas inclinações o termo ( .J1 + S2 )~ 1: 

2/ 
A,:!= 

I 

19 

(5) 

(6) 

Um ponto de consenso entre muitos pesquisadores são as considerações teóricas 

sobre a geometria da emenda dentada. Uma emenda dentada pode ser considerada 

como uma série de emendas biseladas separadas por uma pequena largura nas 

extremidades dos biséis, as pontas dos dentes (Figura 4). Estas pontas, por se 

comportarem como uma série de emendas de topo, são consideradas como regiões de 

enfraquecimento das emendas dentadas. 

· Para SELBO ( 1963 ), se uma seção contendo apenas uma superficie inclinada de um 

dente for analisada separadamente, esta vem a ser uma emenda biselada. Os ensaios 

sobre emenda biselada tem mostrado, dentro de certos limites, que a resistência à 

tração deste tipo de emenda geralmente cresce com o decréscimo da inclinação. Isto é 

lógico porque a área de cola da emenda cresce quando a inclinação decresce e é 

inversamente proporcional à inclinação do bisei. Assim sendo, reduzindo a inclinação 

da parte biselada do dente, mantendo comprimento e ponta constantes, resulta em 

uma maior área efetiva de cola ou área resistente ao cisalhamento. SELBO define a 

área de cola das superficies laterais dos dentes como sendo a área efetiva de cola A ef 

da emenda, visto que as áreas das pontas dos dentes nem sempre fazem o contato 

adequado com as áreas das bases dos mesmos (folgas), e provavelmente contribuirão 

com uma parcela desprezível para a resistência da emenda dentada. 

O enfraquecimento de uma emenda dentada consiste no fato de que as pontas 

truncadas dos dentes formam pequenas emendas de topo, com suas inerentes 

fi:aquezas, LOWN (1964). Em adição, pela transferência de sua força para as porções 

inclinadas dos dentes, estas pontas causam indesejáveis concentrações de tensões na 

madeira das vizinhanças. A largura da ponta (b) deveria ser, portanto, tão pequena 
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quanto praticável. Como com as emendas biseladas, a inclinação das porções 

biseladas dos dentes influenciam diretamente a resistência da emenda dentada. Uma 

vez que a maior parte da resistência deste tipo de emenda longitudinal é desenvolvida 

principalmente nas partes biseladas dos dentes, um ajuste fechado das mesmas é 

necessário para se obter resultados ótin1os de colagem. Isto segundo LOWN (1964) é 

melhor obtido através do corte de pontas um pouco mais largas do que as aberturas 

correspondentes (folgas), garantindo deste modo o ajuste total nos flanco s quando a 

pressão de colagem é aplicada. 

Pela natureza das emendas dentadas e linlitações de equipamentos, as pontas dos 

dentes representam pequenas emendas de topo, MOODY ( 1970). Com os adesivos 

convencionais, estas áreas com emendas de topo praticamente não transmitem tensões 

de uma parte da emenda para outra. A força eleve ser transferida principalmente por 

tensões ele cisaU1amento ao longo elas regiões inclinadas ou biselaclas. A resistência ela 

emenda dentada é, por esta razão , um pouco menor que a resistência da emenda 

biselacla com superfície inclinada similar, assumindo todos os outros fatores iguais. 

Concordando com pesquisas anteriores DUTKO et a i ( 1980), confirmam a 

consideração de que a resistência da emenda dentada é dada pelas partes biseladas dos 

dentes. As pontas dos dentes são fontes de concentrações de tensões e para as 

emendas com fins estruturais, como é o caso da MLC, estas devem ser tão pequenas 

quanto possível. 

STRICKLER (1980) também relata que a inclinação da superfície lateral dos dentes 

tem aproximadamente o mesmo efeito na resistência da emenda quanto a inclinação 

das emendas biseladas. As pontas dos dentes são consideradas de resistência zero, 

mesmo se estes são espessos e devidamente colados. Além do mais, estas pontas 

desenvolvem indesejáveis concentrações de tensões que tem um efeito negativo sobre 

a resistência da emenda. 

.. 
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2.1.2.1 Investigações analíticas e experimentais. 

Um dos trabaU10s pioneiros para discutir o efeito da geometria na resistência da 

emenda dentada foi apresentado por P AL VOV8 apud JORKEST ( 1959). Neste 

estudo foi relatado que com uma largura de ponta de 0,30nun (0,0 12"). largura do 

dente de 8mm (0,31 5") e a inclinação variando de I :8 a 1:16 obteve-se resultados 

aproximadamente iguais em termos de resistência. Quando a largura da ponta foi 

aumentada até próxin1o de 2nm1 (0,079"), to i necessário que a inclinação estivesse 

entre 1: 14 e 1 : 16 para se manter o mesmo túvel de resistência. Com o acréscimo da 

largura da ponta, a área efetiva de cola (Aef) foi reduzida em torno de 46%, sendo 

necessário reduzir a inclinação (aumentar Aer) para se obter uma resistência 

equivalente com esta largura de ponta. 

Em 1959, PAGE'i apud JORKEST ( 1980) relata sobre o estudo realizado para avaliar 

o efeito da inclinação dos dentes na resistência da emenda dentada. Neste estudo, os 

experimentos em emendas dentadas com largura (I) e ponta (b) constantes mostraram: 

que para pequenas reduções na inclinação de 1:8 ou 1:9 houve um marcante 

incremento na resistência da emenda. As emendas com maiores reduções na 

inclinação, I : 12 por exemplo, foram apenas um pouco mais resistentes. Estes 

acréscimos de resistência eram esperados, uma vez que a redução da inclinação gera 

um acréscimo da área efetiva de cola da emenda,(A eJ). 

Um outro estudo bastante citado na literatura foi apresentado por IUCHARDS 10 em 

1963, cujo intuito foi mostrar o efeito da largura da ponta (b) do dente na resistência 

da emenda dentada. Nesta pesquisa, o procedimento adotado foi comparar duas 

geometrias da emenda dentada com versões modificadas de geometria similar. A 

primeira versão apresentava 1:9 de inclinação, 39,50mm de comprin1ento, I ,OOmm de 

ponta e uma largura de aproxin1adamente I 0,80mm. A segunda apresentava 1 :7 de 

' PAL VOV, V. P. ( 1954). Joining ll'ood longitudinally ll'itfl tootfled lenons. Transl. l'rom Denoaopenerabalyvaishrica 1 Lcs 
oknemichcskaia Promzehlennost, \Vood Process. And \Vood Chcm. lnd., vol. 3, n• 10, p. 5·8. 
9PAGE, M. \V. ( 1959). Finge r jointiug. Thc Australian Timbcr Joumal., vol. 25, n• 5, p. 82-95. 
JOR.KEST, R. ( 1980). Tfle efect of geometry ou tfle performance of stmctural jinger j oims. Seminar on lhe Production 
Marketing nnd Use ofl'inger-jointcd Samm·ood. Hamar, Norway, li p., sep. 
1''RICHARDS, D. B. ( 1963) lmprol•ed tipsfor jinger joints. Forcst Products Joumal, vol. 13, n• 6. 
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inclinação, 8,90mm de comprimento. 0.80nun de ponta e 4, I Onun de largura. As 

emendas modificadas foram cortadas de modo que cada dente tivesse um afmamento 

na extremidade, e os fundos abertos por cunhas de aço de inclinação 1: I O, 

constituindo emendas de pontas muito fmas após a aplicação da pressão de colagem. 

Estas emendas, executadas em cinco diferentes espécies de madeira, foram coladas e 

ensaiadas à tração, mostrando um substancial incremento de resistência nas emendas 

modificadas. Para o autor, o tratamento da ponta gerou um aumento médio de 

resistência das emendas da ordem de 46% (36% desprezando os valores muito altos 

considerados como não típicos), o que vem a indicar uma considerável redução nas 

concentrações de tensões que ocorrem nas pontas dos dentes. 

Talvez um dos trabaU1os mais completos para avaliar o efeito da geometria na 

resistência à tração da emenda dentada foi apresentado por SELBO ( 1963). Neste 

estudo foram avaliados os efeitos de três larguras de ponta (0,045", 0.090" e 0.135"), 

seis inclinações (1:6, 1:8, 1:10, 1:12, 1:14 e 1:16), seis larguras de dente (3/ 16", 1/4", 

5/16", 3/8", 7/16" e 1/2"), em três espécies de madeira. Das três espécies envolvidas 

no estudo duas eram softwooc/s (Sitka spruce e Douglas fir) e a terceira uma 

hardwooc/ densa (Wlúte oak), sendo que nesta última apenas uma largura de ponta de 

0,045" foi avaliada. Com base nos resultados desta investigação SELBO apresenta as 

seguintes conclusões: 

• as emendas dentadas em geral têm aumento de resistência com o decréscimo da 

inclinação, mas esta relação de aumento decresce à medida que a inclinação é 

reduzida. Este ganho de resistência foi muito pequeno quando a inclinação foi 

reduzida de 1 : 12 até l : 16, sendo que a inclinação de 1 : 14 pareceu apresentar maior 

ganho de resistência; 

• com a inclinação e a largura da ponta mantidas constantes, a resistência da emenda 

geralmente aumenta com acréscimo da largura dos dentes, fato este que já era 

esperado, pois o acréscimo da largura do dente implica em maior comprimento (f) , 

e consequentemente maior área efetiva de cola (Ae~); 

• há uma boa correlação entre a resistência e a área efetiva de cola (Aet) da emenda, 

indicando que para se obter a alta resistência da ligação os dentes devem ser 



23 

suficientemente longos e a inclinação baixa o bastante para gerar uma (Aef) de 

magnitude adequada para resistir aos esforços que se aproximam da resistência à 

tração da área efetiva da seção (A s); 

• quando os requisitos prévios são encontrados (inclinação, área ou relação 1/t) a 

largura da ponta vem a ser o fator decisivo na consideração da resistência da 

emenda. Quanto mais fma tor a ponta maior será a resistência. 

MILNER & YEOH ( 1991) avaliam o efeito da geometria da emenda dentada através 

de uma análise pelo método de elementos finitos. As linhas de cola são analisadas sob 

esforços de tração pura, usando o convencional elemento finito bilinear quadrilateral 

para a modelagem do aderente e o elemento de BARKER & HALT 11 para a 

modelagem da Hnha de cola. Baseados nesta investigação os autores apresentam as 

seguintes conclusões: 

• os elementos finitos usados para analisar a linha de cola são consistentes com a 

teoria da elasticidade, desde que seja aceitável que a tensão de cisalhamento seja 

constante através da linha adesiva; 

• a aplicação da análise de elementos finitos para emendas dentadas típicas, prediz a 

presença de concentrações de tensões de cisall1amento e de superficie nas linhas de 

cola próximo às pontas dos dentes; 

• a magnitude do fator de concentração de tensões de cisall1amento e de superficie 

aumenta com o acréscimo da largura da ponta do dente. Este fator pode ser da 

ordem de nove para pontas de l ,52rnm, reduzindo-se para cinco com dentes de 

0.50mm. Como conseqüência, a largura da ponta tem maior efeito sobre a 

resistência da emenda dentada do que a área total colada; 

• reduzindo-se o módulo de elasticidade da cola reduz-se as concentrações de 

tensões, desde que o adesivo possa preencher os espaços vazios e seja mais flexível 

do que a madeira, podendo ser vantajoso engrossar a linha de cola nas vizinhança 

das pontas dos dentes. 

11 BNtKER, R. M.; lMTT, F. (1 973) Aunlysis ofbomledjoinls illl'ehicufnr sfmcfures. J. AIAA, vol. 11 , n° 12, p. 1650-1654. 
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2.1.2.2 Orientação dos dentes. 

Existem duas escolas de pensamento relativo à orientação dos dentes, LOUW ( 1964). 

Na Europa a "Alemã", onde o perftl da emenda (geometria) é visível na face das 

tábuas, com uma linha fina nas bordas, sendo também conhecida como emenda 

dentada vertical. Nos Estados Unidos, Canadá e Austrália a "Americana" ou emenda 

dentada horizontal, com o perfil da emenda aparecendo nas bordas. Para LOUW a 

vantagem da emenda dentada horizontal em relação a vertical, é principalmente do 

ponto de vista estético (aparência), uma vez que a emenda dentada vertical (Alemã) 

oferece a vantagem de gerar uma maior área de linha de cola, aproximadamente l ,4% 

por em de largura de face. PAGE 12 apud LOUW (1964), encontrou que as emendas 

dentadas verticais foram aproximadamente 9% mais resistentes que as emendas 

dentadas horizontais. 

Perfil Americano (horizontal) Perfil Alemão (Vertical) 

fiGURA 7- Tipos de orientação das emendas dentadas. 

DUTKO et ai ( 1980) através de resultados de estudos experimentais, afirmam que a 

orientação do carregamento (ou orientação dos dentes) não influencia 

significativamente o valor médio da resistência à flexão e nem o módulo de 

elasticidade dos corpos-de-prova. No entanto, a variabilidade dos resultados para a 

resistência à flexão das emendas dentadas horizontais é maior do que para as verticais. 

Segundo LAMB-SHINE & W ANOS ( 1980), os dados dos ensaios comparativos 

levando em conta as duas orientações são aproximados, mas geralmente em favor das 

emendas dentadas verticais. 

12PAGE, M. W. Ftnger jointiug. The Australian Timber Joumal., vol. 25, n° 5, p. 82-95, 1959. LOUW, F. (1964). Ftnger
joillting Teclmiques a11d Aplications. Timber Research Unit, C.S.R.I., Pretoria, n° RU 1.18. 
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A afirmação de RANKES ( 1980) é que as investigações têm mostrado que a diferença 

de resistência entre as duas orientações é muito pequena podendo ser desprezada. 

RANKES relata ainda que quando ensaiadas à flexão as emendas dentadas verticais 

são um pouco mais resistentes que as emendas dentadas horizontais. Para o autor, a 

razão para esta ilúerioridade das emendas dentadas horizontais quando ensaiadas à 

flexão é provavelmente a influência dos dentes externos do lado tracionado, 

especialmente se esta ligação é mal executada ou se a emenda acaba em uma ponta. 

2.1 .2.3 Indicações para geometria das emendas dentadas. 

Com base nos estudos realizados para avaliar o efeito da geometria na resistência das 

emendas dentadas, alguns pesquisadores apresentaram uma série de conclusões que 

podem ser usadas como il1dicações para se obter o grau de eficiência adequado para 

as emendas dentadas. A indicação de SELBO (1963), é que para se atmgiJ· a mais alta 

resistência da emenda dentada, a ponta (b) dos dentes deve ser tão fina quanto 

possível, isto é, dentro dos limites práticos dos cortadores. A relação 

comprilnento/largura (1/t) deve ser consideravelmente grande, de maneira a garantir 

uma adequada área de cola da emenda, desenvolvendo assiln a resistência necessária 

ao cisalliamento. 

Várias afinidades devem ser lembradas quando se trabalha com emendas dentadas. A 

prin1eira, é que a seção líquida (As) da emenda deve ser mantida tão grande quanto 

possível, pois é esta área que resiste às tensões aplicadas; e para que isto ocorra, a 

ponta ( b) dos dentes deve ser mínin1a. Além do mais, a largura (t) da base dos dentes 

deve ser suficiente para resistir às concentrações geradas nas pontas dos mesmos. A 

segunda, é que a emenda dentada depende da resistência ao cisalhamento paralelo às 

fibras da madeira. Esta resistência é aproximadamente um décilno da resistência à 

tração paralela às fibras da madeiJ·a. Portanto, para desenvolver uma proporção 

adequada da resistência à tração da madeira, é necessário que a área efetiva de cola 

(Aer) seja de 8 a 1 O vezes maior que a área efetiva da seção (As), principalmente no 

caso das coníferas (softwoods), JORKEST (1980), RANKES (1980) e FISSETE 

(1988). 
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2.1.2.4 A geometria ideal. 

São muitas as possibilidades de variações da geometria das emendas dentadas, todas 

as quais podem funcionar muito bem, indicando que nenhum perfil pode ser 

considerado como ideal, JORKEST ( 1980). O potencial de resistência ou desempenho 

de uma emenda dentada é função da inclinação, largura, comprimento e largura da 

ponta dos dentes. Estes quatro parâmetros são interdependentes, ou seja, mudando a 

dimensão de um, conseqüentemente resultará em mudanças dos outros. Isto torna 

possível predizer se uma alteração influencia positivamente ou negativamente na 

eficiência da emenda dentada. 

Uma meU10r geometria pode ser obtida, tanto com um baixo grau de enfiaquecimento 

(v) quanto com um baixo ângulo de inclinação (a.) da porção biselada dos dentes, 

KOLB ( 1980) e RANKES ( 1980). O resultado em ambos os casos é um dente curto e 

um dente longo. 

• os dentes curtos (7 ,50nun a 1 Onun) apresentam baixo desperdício de material e 

maior facilidade de mecanização que os dentes longos, permitindo a utilização de 

equipamentos de cot1e mais simples. A pressão de colagem pode ser mais elevada 

sem apresentar risco de fendilhamento , isto respeitando a resistência à compressão 

da madeira. Com este tipo de dente há pouca ligação de topo e folga na emenda 

(maior ajuste), fazendo com que o excesso de cola tenha dificuldade em escapar, 

especialmente com grandes seções transversais. Isto pode causar uma pressão 

hidráulica do adesivo na madeira, gerando o perigo de um pequeno "efeito de 

mola" se o período de prensagem é muito curto. Assim, a aplicação de cola deve 

ser corretamente controlada e a pressão mantida por alguns segundos, a não ser 

que adesivo seja seco sob pressão, RANKES ( 1980). O risco de emendas mal 

ajustadas é maior, havendo necessidade de fixação das peças para evitar o 

cruzamento dos dentes e a conseqüente perda de resistência. Os cortadores muito 

finos são vulneráveis a dano, e como eles são geralmente desenvolvidos como 

cabeçotes (Item 2.1.3), o conjunto deve ser reposto se um dente é danificado. 
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• os dentes longos (50mm a 60nun), geram considerável desperdício de material e 

exigem maior potencial para a mecanização. A deformação nos eixos de rotação e 

apoios dos cot1adores é muito elevada, mesmo que um entalhe prévio seja 

executado. As altas pressões de colagem causam maior risco de fendilhamento nas 

bases dos dentes e, conseqüentemente, imediata perda de resistência da emenda. 

Os cortadores, por outro lado, são mais robustos e o posicionamento das peças 

durante a prensagem é razoavelmente mais fácil. Isto torna possível o corte e a 

prensagem das emendas em diferentes estágios, aumentando a velocidade global de 

produção, RANKES ( 1980). 

Na prática, comprimentos de dentes de 7,50mm a 60mm são usados, mas segundo a 

literatura o intervalo mais comum varia de 15 a 35 mm. Nas tabelas a seguir, são 

apresentadas algumas geometrias de emendas recomendadas para uso estrutural em 

vários países. As correspondentes áreas efetivas de cola (A .. !) e os respectivos graus 

de en.fi'aquecimento das seções transversais unitárias também são mostrados. 

TABELA 1 I I - ng aterra: d d eometnas recomen a as. 
Efic. na I I b Aef v 

flexão(%) (nun) (mm) (nun) (nun2
) (%) 

80 60 15,00 2,70 8,06 18 
75 55 12,50 1,50 8,85 12 

65 40 9,00 1,00 8,94 11 
55 30 6,50 1,50 9,28 23 
50 30 11 ,00 2,70 5,54 24 
50 25 5,00 1,50 10,04 30 

Fonte: RANKES (1980). 



TABELA 2 - República Federal da Alemanha: Principais 
geometrias. 

Classe I I b Aef v 
(nun) (mm) (tlUll) (tlUll) (%) 

estrutural 7.5 2,50 0,20 6, lO 8,60 
lO 3,70 0,60 5,50 16,20 
20 6,20 1,00 6,50 16,1 o 
50 12,00 2,00 8,40 16,70 
60 15,00 2,70 8,10 18,00 

não 4 1,60 0,40 5,10 25,00 
estrutural 15 7,00 1,70 4,40 24,20 

30 10,00 2,00 6,10 20,00 
Fonte: DIN 68140 ( 1971). 

TABELA 3 E d' ' . d d - scan mavta: geometnas recomen a as. 

I I b Aef v 
(mm) (mm) (mm) (mm2

) (%) 

40 9,00 1,00 8,90 11 ,00 
32 6,20 0,50 10,40 8.10 
29 6,20 0,60 9,40 9,70 
20 6,20 1,00 6,50 16,10 
15 3,80 0,30 8,00 7,90 
lO 3,80 0,60 5,40 15,80 

7,5 2,50 0,20 6,10 8.00 
Fonte: RANKES ( 1980). 

TABELA 4 - Geometrias recomendadas pelo Comitê 
Europeu de Normalização (CEN). 

I I b Aef v 
(nm1) (mm) (mm) (mm2

) (%) 
10 3.70 0,60 5,50 16.20 
15 3,80 0,30 8,00 7.90 
20 6,20 1,00 6,50 16,10 
32 6,20 1,00 10,34 16.10 

Fonte: CEN - EN 385-1 995. 
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Todos os estudos referentes à geometria das emendas dentadas indicam que é 

praticamente impossível a produção de um perfil considerado ideal. Como alternativa, 

buscou-se uma geometria que unisse uma boa resistência de emenda aos limites 
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práticos de produção. Com base nisto, surgiram várias cotúlgurações para a 

· geometria das emendas dentadas, como mostrado nas tabelas anteriores. Dentre estas, 

a geometria de 20 mm de comprimento correspondente a DIN 68140 ( 1971) é vista 

na bibliografia como uma das mais eficientes e usadas no contexto internacional, 

principalmente na Europa e Áfi·ica do Sul, sendo também a geometria adotada pelo 

parque produtor de MLC no país. 

2.1.3 A operação de usinage1n. 

Como todos os outros artigos industrializados, a qualidade do produto final é 

totalmente dependente da técnica usada. A emenda dentada raramente alcançará o 

desempenho esperado se não for produzida adequadamente. Um dos aspectos mais 

importantes do processo de produção destas emendas é a operação de usinagem, a 

qual deve ser feita da melhor maneira possível. O tipo de equipamento usado para 

usinagem e a qualidade da superfície obtida tem fundamental influência sobre a 

resistência da emenda dentada. 

2.1.3.1 Tipos de usinagem. 

O estudo da literatura mostra que existem dois métodos básicos para usinagem das 

emendas dentadas: as ferramentas de corte convencionais e as matrizes de 

conformação ou moldadores. 

a) As ferramentas convencionais de corte ou cortar/ores. 

As ferramentas convencionais de corte, por sua vez, podem ser divididas em três 

grupos básicos que são: o sistema agrupado de serras circulares, o cortador tipo asa e 

o cortador tipo disco. 

a.l) O sistema agrupado de serras circulares: é considerado o mais barato, e 

constitui-se de dois grupos de serras circulares distribuídas em dois eixos giratórios 

paralelos (Figura 8). As senas apresentam diâmetros gradativamente diferentes, de 
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maneira que a inclinação dos eixos pernúta que a superficie lateral de cada dente seja 

cortada com a m~sma altura e inclinação, formando a geometria da emenda após a 

passagem pelos dois grupos de serra. A madeira é submetida a um movimento de 

mesa e passa sucessivamente por uma serra de corte transversal que prepara a 

extremidade da madeira para o entalhe. 

FIGURA 8- Arranjo de serras circulares para o corte de emendas dentadas. 

Este método remove menos material e requer menor potência das máquinas, mas a 

múfornúdade do corte só pode ser garantida por uma afiação extremamente cuidadosa 

e exata das muitas serras envolvidas. Para que as serras sejam rígidas o bastante, é 

necessário que as lâminas de aço tenham uma espessura mínima. Isto, juntamente com 

o conjunto de dentes da serra, limitam a espessura mínima da ponta dos dentes das 

emendas. Uma outra dificuldade que pode surgir em fimção da utilização deste 

arranjo, é a dificuldade do alinhamento exato dos dois grupos de serra, fazendo com 

que as serras que formam cada V não encontrem o mesmo ponto, LOUW (1964). As 

limitações de espessura das serras dificultam a obtenção de dentes de pontas finas, 

gerando a necessidade de entall1e de emendas relativamente longas para uso 

estrutural. Segundo LOUW, alguns autores acham que este tipo de cortador é mais 

adequado para entalhe de emendas não estruturais. 

a.2) O cortador tipo asa: requer maior potência, altas velocidades, e 

geralmente é montado com as facas dispostas de forma alternada como mostra a 
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Figura 9. Este tipo de cortador é o mais utilizado para produção de emendas dentadas 

classe estrutural, e pode ser constituído de duas maneiras: uma peça única ou um 

sistema ajustável de peças individuais, Figura 1 O. Em ambos os casos, o rebaixo pode 

ser reto ou circular. 

FIGURA 9 - Cortador tipo asa em peça única com rebaixo reto. 

FIGURA 1 O - Peça individual para composição de cortadores tipo asa. 

Os cortadores tipo asa em peça única apresentam maior dificuldade na manutenção, 

além do risco constante de perda do equipamento caso uma das facas seja danificada. 

Isto torna mais prático o uso dos cortadores constituídos a partir de um sistema 

ajustável de peças, LOUW (1964). Este sistema emprega pequenos cortadores 

(Figura 1 O) que podem ser ajustados separadamente, facilitando a limpeza e reafiação 

das facas, além de pennitir sem dificuldades a reposição das peças danificadas. A 
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largura mínima das pontas dos dentes é limitada pelo risco de aquecimento e desgaste 

que ocorre devido a inadequada dissipação da temperatura de corte. Para superar isto, 

são usadas velocidades de corte relativamente altas, as quais minimizam o problema 

de balanceamento, especialmente após a reafiação. 

a.3) O Corlador tipo disco: pode ser definido como um conjunto de discos 

fixos ao eixo giratório de uma máquina, como mostrado na Figura 11 . Esta categoria 

de cortador é pouco utilizado para produção das emendas dentadas estruturais, tendo 

sua maior utilidade no entall1e prévio dos dentes para o processo de conformação das 

emendas dentadas, STRICKLER ( 1967). A razão disto, é que a configuração deste 

equipamento dificulta a saída dos resíduos de madeira durante o corte das emendas 

dentadas, principalmente com dentes longos. Assim sendo, é mais utilizado para 

produção de dentes curtos ou não estruturais . 

. . ~' . . .· .. · 
. .. · ~, ... ; ·:: .. ~ . 

...... . · ... .. . ~· " . 

FIGURA 11 - Sistema de discos fixos a um eixo giratório 

b) As matrizes de conformação ou mo/dadores. 

Basicamente, este processo consiste no emprego de uma matriz aquecida ou molde de 

geração para formar uma emenda dentada padrão , LOUW (1967) e STRICKLER 

( 1967), como mostrado esquematicamente na Figura 12. As pontas dos dentes da 

matriz penetram na madeira ao longo das fibras e, deste modo, desenvolvem 

superficies de co lagem paralela às mesmas. A madeira situada entre o moldador e a 
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emenda é comprimida e densificada pela ação da conformação ( encunhamento ). O 

calor serve para plastificar a madeira densificada na configuração da matriz. Isto 

permite que sejam fommdos dentes de pontas muito finas com a mesma precisão da 

geometria do molde, possibilitando a produção de emendas altamente eficientes. 

Matriz 
quente 

00 
00 

FIGURA 12- Esquema de moldagem de emendas dentadas. 

De acordo com a literatura, dois são os tipos de moldagem de emendas dentadas. No 

primeiro ou Tipo I, a moldagem é realizada na superficie de topo da madeira tal como 

mostrado na figura acima. No segundo ou Tipo 2, a moldagem é realizada após uma 

usinagem prévia da emenda. Em ambos os casos as emendas dentadas podem ser 

verticais ou horizontais 

-1 ~ 0.38rrun 

(a) (b) 

.FIGURA 13 - Geometrias de moldagem Tipo l e 2. 
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b.1) A moldagem Tipo 1: é consideravelmente afetada pelo peso específico da 

madeira, e geralmente só é realizada com espécies de baixa densidade. STRICKLER 

( 1967). A densidade real da madeira, substância da parede celular (aproximadamente 

1 ,53g/cm3
) representa o limite superior de compactação obtível com métodos 

ordinários de pressão e o moldador não compacta a madeira acima deste valor. Assim, 

se a relação de compressão da ponta do dente (relação de largura entre a ponta e a 

base do dente do impressor) é 3: 1, a conformação satisfatória não pode ser obtida 

com o Tipo l quando a densidade da madeira excede 113 da densidade da parede 

celular ou 0,50g/cm3
. A moldagem de madeira de mais alta densidade em uma matriz 

com relação de compressão 3: l pode resultar em impressão de emendas deficientes 

em aparência e resistência. 

Segundo STRICKLER, para este tipo de impressão são preferidas as matrizes com 

pontas cegas (Figura 13a), pois a madeira imediatamente à fi·ente das pontas é 

esmagada longitudinalmente durante a moldagem. Embora estas fibras sejam 

idealmente indesejadas, o volume de madeira que deve ser comprimido lateralmente é 

reduzido. Isto torna possível a obtenção de dentes mais longos e, conseqüentemente, 

melhor encaixe e resistência das emendas dentadas. Apesar disto, o Tipo 1 é 

considerado adequado apenas para o molde de emendas dentadas usadas em produtos 

que não são altamente tensionados. A resistência da emenda neste caso é 

aproximadamente metade da resistência da madeira maciça, para as espécies de baixa 

densidade. 

b.2) A impresscio Tipo 2: emprega uma operação de usinagem prévia, e é 

muito menos afetada pela densidade quando comparada ao Tipo l. O cot1e prévio 

remove o excesso de madeira que deveria ser comprimida lateralmente ou distorcida 

longitudinalmente, tornando possível a eliminação das fibras danificadas. Este método 

ilustrado na Figura 14, é utilizado para desenvolver emendas dentadas de alta 

resistência mecânica. 
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FIGURA 14- Esquema do método de impressão Tipo 2. 
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Na Figura 14 as linhas tracejadas representam a usinagem prévia da emenda e a linha 

contínua o perfil final da emenda após o molde. A geometria da emenda pré-usinada é 

executada com cortadores convencionais tipo disco (Figura I 0), apresentando metade 

da altura e um ângulo maior que a configuração final da emenda. 

2.1.3.2 Qualidade das superfícies de colagem. 

Para se obter emendas dentadas de boa resistência, uma das condições necessárias é 

que as superfícies dos dentes sejam razoavelmente Lisas, secas e sem danos. Assim, 

para satisfazer esta condição é fundamental que o processo de corte ou de moldagem 

seja feito adequadamente. 

a) A qualidade do corte. 

O corte dos dentes pode representar uma das piores condições na produção das 

emendas dentadas. As fibras irregulares podem influenciar a qualidade da superfície de 

corte, mas o estado do cortador é considerado, pela maioria dos autores, como crítico 

na produção de emendas dentadas de superfícies adequadas. 
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Os cortadores, quando bem afiados, produzem superficies limpas e excessivamente 

lisas, afetando a resistência das emendas dentadas. Segundo o relato de RANKES 

( 1980), os operadores alegam que tais superficies são difíceis de colar. Isto gera um 

problema de adesão e a razão desta dificuldade pode ser que o atrito na linha de cola 

é muito reduzido quando as superficie são muito lisas. Esta situação pode causar um 

desajuste das emendas (tranco), devido ao efeito combinado do escorregamento da 

linha de cola e a pressão hidráulica gerada pelo excesso de adesivo na emenda. De 

acordo com o autor, um ligeiro acréscin1o no período de prensagem pode ajudar a 

evitar este efeito. Um outro método é f.1zer dentes ligeiramente convexos, usando 

ferramentas de corte com um perfil côncavo. 

Após o desgaste irúcial, os cortadores passam a apresentar perfil de corte mais ou 

menos constante por um longo período. As superficies de colagem tornam-se mais 

rugosas e retas, produzindo maior atrito na linha de cola, melhor encaixe e, 

conseqüentemente, emendas mais resistentes. Conforme desgastados, os cot1adores 

apresentarão superfícies progressivamente rugosas que podem gerar arrancamento 

excessivo, especialmente se a madeira estiver úmida ou pré-aquecida, LOUW ( 1964) 

e RANKES ( 1980). Os cortadores devem ser reafiados em períodos tais que estes 

problemas sejam evitados, caso contrário produzirão superfícies de colagem 

deficientes, gerando emendas dentadas de baixa resistência, principalmente à tração. 

Estes períodos devem ser estabelecidos na própria fábrica (checagem da aparência das 

emendas, potência consumida na operação de corte, etc). 

Quando o corte dos dentes e a aplicação de adesivo são realizados no mesmo local, 

deve-se usar aparelhos de sucção com capacidade suficiente para garantir que os 

restos provenientes do corte (serragem ou cavacos) sejam totalmente removidos, 

evitando que os mesmos se acumulem na cola. Neste caso, uma blindagem do 

equipamento de colagem durante a operação de cot1e ajudará a manter o adesivo 

limpo. Se a operação de corte e a colagem das emendas são realizadas em ambientes 

diferentes, os resíduos podem ser removidos por meio de jatos de ar se necessário, 

RANKES ( 1980). 
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Um outro aspecto que deve ser levado em consideração durante o processo de 

produção das emendas dentadas, é o período entre a operação de corte e a colagem. 

Para CHUGG ( 1964) e RANKES ( 1980) este período deve ser satisfatório, caso 

contrário oconerá uma redução da eficiência das ligações adesivas. RANKES cita 

ainda que em um experimento sueco, as emendas dentadas coladas uma semana após 

ao corte foram aproximadamente 50% menos resistentes que as emendas coladas 

imediatamente após ao co1ie. 

b) A qualidade da moldagem. 

Em adição as considerações de geometria das emendas e o tipo de moldagem, 

algumas variáveis do processo afetam a qualidade do molde das emendas dentadas. 

Estas variáveis discutidas abaixo, parecem interagir com as espécies, STRICKLER 

(1967). 

b.1) A pressão : deve ser suficiente para moldar as peças de madeira no 

formato da matriz, mas o avanço do dispositivo de conformação deve ser 

interrompido quando a moldagem encontrar a altura total, pois pode ocorrer ruptura à 

compressão paralela nas fibras da madeira situadas na base dos dentes. Uma pressão 

de conformação insuficiente, por outro lado, desenvolve emendas incompletas. A 

resistência e aparência da emenda dependem do controle preciso da altura de 

moldagem. 

STRICKLER relata que uma pressão de aproximadamente O, 70k.N/cm2 a 0,84kN/cm2 

foi suficiente para a formação de emendas dentadas em coníferas de baixa densidade. 

A pressão para formação de emendas Tipo 2, depende da espécie e da proporção de 

material removido na operação de usinagem prévia Uma pressão variando de 

1 ,05k.N/cm2 a 1 ,26k.N/cm2 mostrou-se satisfatória para a moldagem de coníferas 

densas, enquanto que para as coníferas de baixa densidade a pressão de 0,56 kN/cm2 

foi suficiente. 
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b.2) O calor e a umidade: especialmente a combinação dos dois. tende a 

amolecer a madeira; assim sendo, a matriz de conformação deve ser aquecida. Com a 

combinação da alta temperatura e algum teor de umidade, a madeira é amolecida 

facilmente , permitindo que a matriz penetre e comprima a madeira com o mínimo de 

perturbação das fibras e um múümo de pressão. O efeito do amolecimento persiste 

passageiramente durante a moldagem devido à umidade migrar rapidamente para 

longe da fonte de calor ao longo das fibras da madeira. Quando a umidade migra da 

região dos dentes no estado comprimido, os dentes são formados na configuração da 

matriz. 

Na transformação da madeira, da condição amolecida para a condição densi.ficada, a 

lignina pode fluir momentaneamente e resultar em uma reação de densificação 

permanente da madeira na emenda dentada. A condição de madeira densi:ficada obtida 

no corpo do dente, todavia, é similar à condição da madeira encurvada usando vapor 

(steam bending). Assim, parte da densi.ficação dos dentes não é permanente se a 

madeira for umedecida (moU1ada). 

Alguma movimentação é verificada quando as emendas são coladas, mas apenas uma 

expansão externa ocorre em uma emenda dentada colada quando esta for saturada. 

Somente os dentes com as superficies expostas podem expandir sem restrição. As 

emendas expandem apenas na direção a qual as fibras da madeira foram compactadas 

pela ação da moldagem da matriz, não havendo nenhuma movimentação na superficie 

onde aparece o perfil da emenda. 

A máxima temperatura da matriz deve ser um pouco menor que a temperatura que 

queima a madeira durante o período requerido para a formação dos dentes. Uma 

temperatura da matriz de aproximadamente 260°C é adequada para moldagem de 

emendas dentadas. Embora o período adequado para um molde completo dependa de 

fatores tais como pressão, espécie, densidade da madeira e a temperatura da matriz, 

este geralmente não ultrapassa 5 segundos. 
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2.1.3.3 Os mo/dadores versus cortadores. 

No processo de produção, as emendas dentadas moldadas tem várias vantagens 

quando comparadas com as emendas dentadas convencionais correntemente 

manufaturadas. Segundo os estudos apresentados por LOUW (1967) e STRICKLER 

( 1967), algumas destas vantagens são: 

• a perda de madeira e o consumo de adesivo são consideravelmente menores para 

os moldadores do que para as emendas dentadas convencionais; 

• um aspecto inerente à produção de emendas dentadas por meio de uma matriz de 

conformação, é que o adesivo pode ser suficientemente seco dentro de segundos 

após a moldagem (calor residual da matriz de conformação usado vantajosamente 

no processo de cura do adesivo), enquanto que as emendas convencionais tem que 

ser corretamente empilhadas e estocadas. A vantagem óbvia é uma linha de 

produção mais fluente, além da mais eficiente utilização do espaço da fábrica. Esta 

vantagem é eliminada se a secagem das emendas dentadas convencionais usando 

radiofreqüência puder ser desenvolvida sucessivamente; 

• o moldador das emendas dentadas é consideravelmente menor e mais fácil de 

operar que as máquinas para o corte das emendas dentadas convencionais, 

podendo reduzir o número de operadores; 

• as emendas dentadas moldadas são mais fortes que as emendas dentadas 

convencionais. Os corpos-de-prova testados por LOUW (1967), por exemplo, 

indicaram que as emendas dentadas moldadas foram mais resistentes em módulo de 

resistência à e na resistência à tração, aproximadamente 30% e 60% 

respectivamente. Os resultados dos testes das emendas dentadas moldadas também 

são mais uniformes do que os das emendas dentadas convencionais (baixo 

coeficiente de variação); 

• esteticamente as emendas dentadas produzidas pelo processo de conformação são 

mais agradáveis que as emendas dentadas convencionais. 
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2.1.4 A seleçcio do adesivo. 

O rápido avanço na tecnologia dos adesivos provavelmente foi um dos principais 

responsáveis pela utilização das emendas longitudinais como um método de 

produção. Assim, os adesivos permanecem como um dos mais importantes aspectos 

da manufatura das emendas dentadas, LOUW (1964). Estes devem ser capazes de 

produzir emendas com resistência e durabilidade tal que a integridade da ligação seja 

mantida por toda a vida útil desejada da estrutura. Deste modo, os adesivos para 

laminação devem ser de uma classe que conformará os requisitos de condição de 

utilização dos elementos estruturais de MLC. 

Vários tipos de adesivo desenvolvem resistência adequada para o uso em emendas 

dentadas estruturais, mas poucos deles são duráveis o bastante para serem usados em 

ambientes exteriores. Segundo o AlTC (1974), não é prático o uso de dois tipos de 

adesivo no interior de um mesmo elemento estrutural. Se parte de uma peça necessita 

de uso de adesivo a prova d'água, então todo este elemento deve ser produzido com 

este tipo de adesivo. No momento não pretende-se entrar em discussão dos adesivos e 

das ligações adesivas, mas algumas observações referentes aos grupos de adesivos 

para madeira, encontradas na literatura são citadas a seguir. 

É prática corrente classificar a durabilidade das ligações em termos de sua resistência 

ao descolamento sob várias condições de exposição natural; dados sobre esta 

resistência foram obtidos por meio de experimentos sob longos períodos de 

exposição. Os resultados destes ensaios foram relacionados com o comportamento 

dos ensaios normais das ligações adesivas, isto é, quando as ligações são submetidas 

ao frio, calor, água fervente ou vapor, sendo que tais testes são requisitos de distinção 

destas especificações, METTEM ( 1986) e TRADA ( 1991 ). Quatro classes de 

resistência da ligação adesiva e as características de cada uma são apresentadas a 

seguir: 

• a prova de intempérie e a prova de fervura: são adesivos que pela sistemática de 

ensaios e pelo registro de seu desempenho em serviço após muitos anos de 

exposição, provaram ser capazes de produzir ligações altamente resistentes a 
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intempérie, microorganismos, fiio, água fervente e calor seco. Somente alguns 

adesivos do tipo feno! formaldeído e resorcinol formaldeído, e as misturas destes 

tipos têm demonstrado satisfazer tais requisitos; 

• resistentes a fervura: as ligações feitas com estes tipos de adesivos têm boa 

resistência a intempérie e aos testes de resistência a água fervente, mais falham sob 

condições de exposição muito prolongada. As ligações resistem a água fi·ia por 

muitos anos e são altamente resistentes ao ataque de microorganismos. Os 

adesivos do tipo melanina formaldeído e uréia formaldeído podem satisfazer estes 

requisitos; 

• resistente a umidade e moderadamente resistente a intempérie: as emendas feitas 

com estes adesivos resistem somente por poucos anos a exposição total a 

intempérie. Resistem a água fria por um longo período e a água quente por um 

período limitado, mas fall1am nos testes com água fervente. São resistentes ao 

ataque de microorganismos. Os adesivos do tipo uréia formaldeído podem 

satisfazer estes requisitos; 

• grupo interior: as ligações feitas com estes adesivos são resistentes a água fi·ia, 

mas não são requeridos para resistir ao ataque de microorganismos. Os adesivos 

do tipo uréia formaldeído e caserna normalmente satisfazem tais requisitos. 

OZEL TON & BAIRD ( 1976), METTEM ( 1986) e a TRADA ( 1991 ), apresentam 

algumas recomendações relativas a escollia do adesivo e classificam as condições de 

serviço dos elementos estruturais de madeira em cinco categorias: 

• intempérie exterior, alto risco: neste grupo são incluídas as estruturas marinhas e 

exteriores, em geral onde a linha de cola é totalmente exposta a umidade. Para este 

grupo recomenda-se o uso dos adesivos totalmente à prova de intempérie como a 

resorcina formaldeído, fenol formaldeído e o fenol resorcinol formaldeído; 

• intempérie exterior, baixo risco: encontram-se as estruturas de cobertura e 

pórticos de galpões, depósitos e outras estruturas abertas. Recomenda-se o uso 

dos adesivos do grupo anterior ou a melanina uréia formaldeído; 

• intempérie interior, alto risco: nesta categoria são incluídas as estruturas interiores 

onde o teor de umidade da madeira pode superar 18% e a temperatura exceder os 
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50°C, como lavanderias, tell1ados sem espaço para vent ilação. ambientes 

quimicamente poluídos e piscinas. Recomenda-se para tais estruturas os mesmos 

adesivos do segundo grupo; 

• intempérie interior, baixo risco: neste grupo incluem-se as estruturas onde o teor 

de umidade da madeira não ultrapassa 18% e a temperatura da linha de cola não 

excede 50°C, como por exemplo, no interior de casas e edificios. Estes elementos 

estruturais não requerem grandes restrições quanto ao tipo de adesivo, podendo 

ser além dos adesivos do segundo grupo a uréia formaldeído e a caseína; 

• especial: atmosferas quimicamente poluídas. Nesta categoria incluem-se as 

estruturas nas vizinhanças de fábricas de produtos químicos ou associadas com a 

produção de baterias elétricas, e as coberturas de piscinas e tinturarias. 

Recomenda-se para estas estruturas usar os mesmos adesivos do primeiro grupo. 

2.1.5 A aplicação do adesivo. 

Vários são os métodos empregados para aplicação do adesivo nas emendas dentadas. 

Nas máquinas especialmente projetadas para a produção destas emendas, o adesivo 

geralmente é espalliado por meio de roletes ou pistolas de pressão, enquanto a 

madeira permanece na máquina. Alguma dificuldade de aplicação é encontrada com 

certos tipos de adesivos por causa do entupimento gerado pelo acúmulo de cola na 

pistola, LOUW (1964). Em certos casos esta aplicação é realizada molliando-se uma 

ou ambas as partes da emenda no adesivo. Porém, este método conduz a um 

considerável desperdício da cola. Uma aproximação desejável neste caso é a aplicação 

do adesivo usando uma espátula com o perfil da emenda dentada. 

De acordo com RANKES ( 1980), a aplicação do adesivo deve ser realizada de 

maneira que haja o mínimo de perdas, uma vez que isto é de curso bastante 

dispendioso. Uma outra situação que pode ser evitada com a aplicação eficaz de 

adesivo, é a pressão hidrostática que pode surgir devido ao excesso de cola entre os 

dentes, causando um enfi'aquecimento da emenda. Para o autor os adesivos podem ser 

aplicados de diversas maneiras, sendo que as principais são: 
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• manual, usando wn equipamento de dente perfilado: este método geralmente 

gasta muito adesivo, sendo bastante dispendioso. É considerado seguro, todavia 

cada emenda deve ser inspecionada pelo aplicador de cola, o que gera uma 

redução na velocidade de produção. Um exemplo deste tipo de aplicação pôde ser 

observado na ESMARA13
, onde a aplicação do adesivo é realizada por elemento 

perfilado de madeira; 

• roletes ou escovas giratórias: este método garante um eficiente desempenho na 

aplicação do adesivo, mas para isto é necessário que os espalhadores (escovas ou 

roletes) sejam mantidos limpos para garantirem seu bom fimcionamento. A 

inspeção deve ser regular, evitando que os resíduos provenientes da serragem se 

acumulem na cola, produzindo emendas deficientes. Isto torna-se mais importante 

quando o corte e colagem das emendas dentadas são realizadas em uma unidade 

incorporada; 

• pulverização da mistura adesiva: este método é muito utiljzado na Escandinávia. 

Os componentes de pulverização são usualmente dois bocais de cola e um de 

endurecedor, Figura 15. O endurecedor deve estar na forma líquida, o que pode 

exigir algumas precauções especiais para garantir que a concentração de 

formaldeído no ar fique em 1úvel aceitável durante a aplicação. Com esta técnica as 

colas rápidas podem ser usadas, o tempo de armazenamento não é grande 

problema e a limpeza do equipamento é muito sin1ples. O adesivo e também o 

endurecedor podem ser previamente aquecidos, reduzindo a viscosidade e 

permitindo a utilização de colas com alto teor de sólidos. 

1 Cola 

FIGURA 15- Esquema da pulverização da mistura adesiva. 

13 Estrutura de Madeira Lida., Via-Mão - RS. Visita Técnica realizada em agosto de 1995. 
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2.1.6 A pressão de colagem. 

A força ou pressão de colagem tem fundamental importância no desempenho das 

emendas dentadas. Segundo a bibliografia, duas são as principais fmalidades da 

pressão de colagem. A primeira, é promover o contato imediato entre as superficies 

de união correspondentes, de maneira que o adesivo penetre adequadamente na 

madeira formando um filme fino e contínuo. A segunda, é obter um ganho imediato 

da resistência, permitindo que as lâminas sejam removidas com razoável segurança 

para o local de secagem, a não ser que sejam secas sob pressão ou outro processo que 

permita um acréscimo imediato de resistência. A seguir são apresentados alguns 

fatores relacionados à pressão de colagem que podem ter influência significativa na 

resistência das emendas. 

2.1 .6.1 O alinhamento das tábuas. 

Quando as tábuas a serem emendadas não são devidamente posicionadas, poderá 

ocorrer a produção de emendas dentadas mal ajustadas com marcante redução da 

seção transversal efetiva do material e, consequentemente, emendas menos 

resistentes, LOUW (1964) e RANKES (1980). Isto sempre que possível deve ser 

evitado, mesmo que o processo de produção tolere um determinado grau de 

desajuste. Para RANKES, um bom alinhamento pode ser obtido colocando-se em 

prática a operação de corte, a aplicação do adesivo e a prensagem em um mesmo 

estágio (procedimento recomendado para dentes curtos com a desvantagem de 

reduzir a velocidade de produção). Antes da prensagem, a fixação de ambas as tábuas 

com a mesma pressão vertical (P v) e de borda (Pb), como mostra a Figura 16, pode 

ser outra alternativa. 

pb 

FIGURA 16- Método proposto de aplicação de pressão (P) nas emendas dentadas. 
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Uma terceira solução é forçar levemente a união das peças, adm.itindo que as mesmas 

se encaixem adequadamente antes que a pressão final seja aplicada. Este 

procedimento pode ser considerado como adequado se as tábuas são razoavelmente 

retas, com poucos defeitos de curvatura e empenamento, além de que os dentes não 

devem ser curtos. 

2.1.6.2 A intensidade da pressão. 

Como uma regra geral, a mais alta pressão corresponde a mais alta ação de fixação , 

havendo assim uma tendência de utilização de pressões tão altas quanc·.o a madeira 

possa suportar, sem causar danos às emendas dentadas, MORKVED ( 1980), 

RANKES ( 1980) e STRICKLER ( 1980). A pressão de colagem deve ser uma função 

da geometria da emenda, da espécie e do teor de umidade da madeira. Os principais 

danos causados às emendas dentadas citados na literatura são apresentados a seguir: 

a) Fendilhamento na base dos dentes: durante a prensagem de um material 

razoavelmente seco, à temperatura ambiente, isto se torna um fator limitante. Pode 

ser demonstrado que quanto maior o comprimento do dente menor será a pressão de 

colagem, evitando assim o fendilhamento na base dos dentes, MORKVED ( 1980) e 

RANKES ( 1980). Esta situação é refletida na DIN 68140 que recomenda uma 

pressão de colagem da ordem de 1,20 kN/cm2 e 0,20kN/cm2 para os dentes de 1 Omm 

e 60mm, respectivamente, não sendo em nenhum caso inferior a O, 1 OkN/cm2
• 

Estas pressões são recomendadas para as coníferas. Para as dicotiledôneas a DIN 

recomenda um acréscimo de 30% nestes valores. O CEN ( 1995) indica que para a 

maior parte das softwoods, uma pressão da ordem de 0,20kN/cm2 a 0,50kN/cm2 é 

suficiente para as emendas com dentes de comprimento superior a 25mm, para os 

dentes mais curtos uma pressão entre 0,50kN/cm2 e 1 ,OOkN/cm2 é necessária. A 

empresa BATTISTELLA14
, por exemplo, aplica para os Pinus elliottü e taeda uma 

"DATTISTELLA lnd. e Com. Lida., Lages- SC. visita técnica realizada em agosto de 1995. 
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pressão de colagem de 0,80kN/cnl correspondente a geometria de 20 mm da DIN 

68140. 

b) Ruptura à compres.w1o da meu/eira: a mais elevada pressão de colagem não 

deve causar nenhum risco de ruptura à compressão da madeira. O que tem de ser 

lembrado é que pela utilização de dentes curtos (em torno de I O mm) a pressão 

específica t1ca muito próxima da resistência à compressão paralela às fibras da 

madeira. Se a madeira a ser emendada apresentar baixa densidade, ou se tiver alto 

teor de umidade, ou ainda se a região da emenda for aquecida, poderá ocorrer ruptura 

à compressão, MORKVED ( 1980). Se houver uma combinação dos fatores acima 

mencionados o risco de ruptura obviamente será muito maior. 

c) Escoamento da cola: as pressões quando muito elevadas podem conduzir a 

um fluxo excessivo de adesivo para fora da superficie de união gerando emendas 

deficientes, especialmente se o teor de umidade da madeira é elevado e a solução 

adesiva apresenta baixa viscosidade, RANKES ( 1980). Segundo o autor, o efeito do 

calor é mais incerto, por um lado pode causar uma "redução térmica" na viscosidade, 

por outro lado pode acelerar o processo de secagem através de um aumento na 

viscosidade. Assin1, o acréscimo da temperatura algumas vezes ajudará e algumas 

vezes prejudicará a eficiência das emendas dentadas, sendo necessário em certos casos 

reduzir a temperatura. Os adesivos devem estar sob medida, evitando o escoamento 

ou a penetração excessiva que prejudicam a qualidade da emenda. 

2.1.6.3 O período de prensagem. 

Pouco se comenta na literatura a respeito da influência do período de prensagem na 

resistência das emendas dentadas. O que fica aparente é que geralmente estes 

períodos limitam-se a intervalos de tempo muito cmios. O CEN ( 1995) indica que o 

período de prensagem das emendas dentadas não deve ser inferior a 2 segundos. 
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2.1.6.4 Limites para as fissuras. 

Usualmente, as pressões de colagem recomendadas por norma são ajustadas para 

minimizar os riscos de iendilhamento nos dentes ou a ruptura à compressão da 

madeira. Para RANKES ( 1980) estas pressões geraLmente não causam danos às 

emendas dentadas. Contudo, o CEN ( 1995) indica que se ocorrer o surgimento de 

fissuras devido à pressão de colagem, estas não devem exceder 0,50mm de largura em 

qualquer ponto da emenda e nem penetrar de uma face a outra. O comprimento total 

das fissuras em qualquer largura de face de 30mm não deve exceder I Omm. As 

fissuras que ocorrerem em estágio posterior como uma conseqüência de secagem 

futura devem estar dentro dos limites admissíveis para as classes de madeira. 

2.1.7 A secagetn da linha de cola. 

Em muitos casos, as lâminas com emendas dentadas são simplesmente empilhadas 

para secar à temperatura ambiente, após a aplicação do adesivo e a pressão de 

colagem. Isto naturalmente envolve o manuseio de lâminas com emendas não secas, o 

que gera um risco de perturbação da linha de cola e desenvolvimento de emendas 

mais vulneráveis. Para este tipo de secagem é importante que a emenda adquira 

alguma resistência sem a cura completa do adesivo, LOUW (1964), CARROLL 

( 1980) e RANKES ( 1980). A secagem das emendas dentadas à temperatura ambiente 

exige períodos de tempo muito longos até o processamento subseqüente. reduzindo 

significantemente a velocidade de produção da illC. Um processo de produção mais 

rápido e seguro é obtido pelo fornecimento de calor à região da emenda com eventual 

secagem do adesivo. Para isto vários métodos podem ser usados: 

2.1.7.1 Chapas quentes (pressão a quente). 

Este método é usado principaln1ente para secar a cola dos dentes mats externos 

gerando um razoável ganho imediato de resistência, sendo que a secagem do restante 

da emenda é realizada à temperatura ambiente, LOUW (1964) e RANKES (1980). 

Para as emendas que apresentam um bom encaixe, este método se aplica 
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razoavelmente, mas para as emendas com encatxe deficiente. haverá o risco de 

separação de alguns bíseis internos quando a pressão lateral for liberada, reduzindo a 

resistência da emenda. Em adição, os períodos de ftXação são mais longos que a 

prensagem a fi:io, porém é mais seguro. Este método dificilmente é usado em práticas 

que exigem maiores velocidades de produção exceto em combinação com outros 

métodos de aquecin1ento. 

2.1. 7.2 Aquecimento na etapa de pressão usando radiofreqüência. 

As tábuas são prensadas com as emendas situadas entre dois eletrodos de 

radiofi'eqüência, RANKES ( 1980). O aquecim~nto é muito rápido e a cola pode ser 

completamente seca em 8 a 1 O segundos, mesmo se a madeira apresentar um alto teor 

de umidade. O método gera emendas eficientes e é completamente seguro, mas torna

se um pouco vagaroso quando o fluxo de material é interrompido durante a 

prensagem. Este processo apresenta duas dificuldades inerentes: 

• o correto posicionamento das emendas entre os eletrodos pode ser problemático, 

especialmente se as tábuas apresentarem grandes dimensões; 

• a cola derramada pode causar contaminação e tende a se acumular nos eletrodos, 

levando ao risco de curto circuito. 

2.1. 7.3 Túnel de radiofreqüência. 

As emendas são conduzidas sob pressão entre eletrodos de radiofi·eqüência em um 

túnel de 12m a 15m de comprimento. A cola é aquecida continuamente e fica 

praticamente seca quando a emenda emerge do túnel. Dependendo da potência 

disponível, a velocidade de alimentação pode variar de 40 a 70m/min ( 40kw a 70kw). 

Os dentes de preferência não devem ser curtos (superiores a l Onun) e as tábuas 

devem ser razoavelmente retas para evitar a produção de emendas mal ajustadas. O 

teor de umidade muito acima de 12% conduzirá a maior parte do calor para o 

aquecimento da madeira, fazendo com que a temperatura na linha de cola seja baixa. 
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2.1. 7.4 Pré-aquecimento da madeira usando radiofreqüência. 

As extremidades das tábuas são movimentadas transversalmente em um campo de 

radiofi'eqüência durante 50 a 70 segundos antes do corte e colagem. A temperatura da 

madeira é conduzida a aproximadamente 60°C a 90°C. O período de secagem para as 

colas à base de resorcinol nestas temperaturas variam de 12 a 2 minutos, 

respectivamente, indicando que o processo subseqüente pode ser iniciado após 15 

minutos (um pouco maior a favor da segurança), RANKES ( 1980). O método é 

considerado rápido e seguro, mas segundo RANKES algumas precauções devem ser 

observadas: 

• durante as paradas de produção, a energia do campo de radioJieqüência deve ser 

desligada, e de preferência, automaticamente para evitar superaquecimento. Uma 

duplicação no período de aquecimento, por exemplo, pode elevar a temperatura da 

madeira acima de 120°C reduzindo seu teor de umidade de 23% para 7%. Para o 

autor isto causa uma redução no desempenho de colagem da madeira, aumentando 

o risco de secagem precoce e fendilhamento na base dos dentes; 

• se os períodos de parada de produção são muito longos, 8 a 10 minutos sob 

condições normais, as tábuas devem ser reaquecidas. Isto reduz o teor de umidade 

da madeira, mas não para níveis críticos; 

• as emendas cobertas com cola devem ser cortadas se a parada de produção for 

demorada. O período crítico dependerá da reatividade da cola. 

2.1.7.5 Pré-aquecimento da madeira com radiação infravermelha. 

Segundo RANKES (1980), os experimentos envolvendo a radiação infi:avermelha 

indicaram que este é um método promissor para o pré-aquecimento da madeira. 

Como acontece com pré-aquecimento usando radiofi·eqüência, algumas precauções 

devem ser tomadas para que a madeira não venha a ser superaquecida. Quanto maior 

a radiação maior o risco de redução da eficiência de colagem da superficie. 
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2.1. 7.6 Pré-aquecimento da madeira usando circulaçfio de ar quente e 

seco. 

Este método é usado para a produção de emendas dentadas em madeira seca e 

madeira úmida, e foi desenvolvido pelo Dr. CHOW 15 no Western Forest Products 

Laboratory (WFPL), Canadá. O processo é simplesmente baseado na exposição dos 

dentes a um fluxo de ar quente e seco. Após um período curto de secagem, as 

emendas adquirem um teor de umidade e temperatura adequados para as reações de 

secagem da cola, principalmente com os adesivos à base fenol resorcinol formaldeído 

CARRO L ( 1980) e TROUGHTON & CHOW ( 1980). Ao mesmo tempo, o excesso 

de umidade da madeira age como um dissipador de calor dos dentes durante a 

secagem. A cola é então espalhada e a prensagem da emenda ocorre dentro de um 

curto intervalo de tempo. 

Um in1portante requisito desta técnica é sua capacidade de conduzir o material até o 

processo de secagem sem causar dano mecânico aos dentes usinados, TROUGHTON 

& CHOW (1980). Para o material seco artificialmente, um intervalo programado da 

relação tempo/temperatura no forno (exposição ao ar quente e seco) pode ser lO 

minutos a uma temperatura de 150°C, enquanto que para a madeira úmida 15 minutos 

a 150°C pode ser suficiente; porém recomenda-se que esta temperatura não ultrapasse 

os l70°C. 

2.1.7.2 Pré-aquecimento da madeira usando vapor superaquecido. 

Este método foi bastante utilizado na Noruega, apresentando excelentes resultados. 

Contudo, aumenta consideravelmente o risco de ruptura a compressão da madeira, e 

não se encontra mais em utilização, RANKES ( 1980). 

I) CIIOW, S. Metlwd ofjoiuiug Bodies ofGreen Lumber by Fiuger Joillls. U.S Patent 3.985.169, 1976. 
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2.2 Controle de qualidade. 

Como visto anteriormente, as emendas dentadas representam uma descontinuidade na 

estrutura da madeira, sendo assim regiões potencialmente fi·acas. Estas emendas 

entram nos elementos estruturais em zonas onde é de vital importância que o material 

apresente uma qualidade conhecida, uniforme e confiável. Isto sugere que estas 

emendas sejam de alta qualidade, principalmente nas peças que são altamente 

solicitadas à tração, LOUW (1966), STRICKLER & PELLERIN (1971) e EBY 

( 1980). 

A emenda dentada é, sem dúvida. um produto de engenharia e como tal deve estar de 

acordo com as especificações normativas correspondentes. O caminho correto para a 

fabricação de um produto de alta eficiência é seguir alguma norma de prática de 

produção. Porém, o único meio de garantir que estas normas sejam respeitadas é pela 

adoção de um sistema de controle de qualidade adequado. Como são muitas as 

variáveis que afetam a qualidade dos produtos de madeira colada, não é suficiente 

para qualquer fabricante confiar na boa reputação do adesivo que usa. Um controle de 

qualidade regular é fundamental para detectar os pequenos desvios da condição de 

produção que prejudicam a qualidade de uma ligação adesiva. 

2.2.1 A escolha do teste adequado. 

Os adesivos são normalmente avaliados em laboratórios por meto de ensaio de 

corpos-de-prova de cisall1amento ou de tração n01mal, mas somente as propriedades 

intrínsecas da ligação adesiva são determinadas desta maneira, LOUW ( 1966). Para se 

controlar a qualidade das emendas dentadas, devem ser testadas as linhas de cola de 

um número representativo do material com emenda tirado da produção diária, salvo 

no caso de utilização de prova de carga. Os principais requisitos destes testes são: a 

determinação das propriedades dos adesivos e a simplicidade e rapidez dos testes para 

permitir que as emendas sejam fi:eqüentemente avaliadas durante a produção. A 

determinação da resistência absoluta é apenas de importância secundária. 
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2.2.2 Tipos de testes realizados e1n e1nendas dental/as. 

Dois são os métodos básicos de testes realizados para avaliar a qualidade das emendas 

dentadas. O primeiro é o ensaio de uma amostragem tirada aleatoriamente do 

processo de produção. O segundo é o teste não destrutivo ou prova de carga da 

madeira emendada, que ocorre continuamente durante o processo de produção. Em 

ambos os casos estes testes podem ser de tração ou flexão. 

2.2.2.1 O método da amostragem. 

O método consiste no ensaio geralmente destrutivo de corpos-de-prova de tração ou 

flexão. Estes corpos-de-prova são obtidos a partir de peças de madeira emendada 

tiradas aleatoriamente do processo de produção, LOUW (1966). Quanto a dimensão 

o estudo da literatura indica, que para as amostras de tração esta variação vai desde as 

dimensões normais dos corpos-de-prova para a caracterização da madeira maciça até 

aquelas com seção transversal total da madeira emendada. Para os corpos-de-prova 

de flexão as indicações são que, sempre que possível, deve-se usar amostras com 

seção total da madeira emendada. 

O critério para o ensaio das emendas dentadas é uma carga minima de ruptura que 

estas terão de atingir mesmo que o rompimento ocmTa na própria madeira. As cargas 

de ruptura mais baixas que o valor mínimo requerido, quando a ruptura ocorrer na 

madeira, indicam que os ensaios não podem ser considerados como testes da ligação 

adesiva. Acima deste valor os resultados serão avaliados na porcentagem de ruptura 

na madeira. Assim sendo, uma carga mínima de ruptura pode ser determinada e para 

valores acin1a destes a resistência do adesivo pode ser considerada como adequada 

para a madeira usada, independente do tipo de ruptura. 

2.2.2.2 O método da prova de carga. 

A prova de prova de carga é um método não destrutivo de estimar a capacidade de 

resistência das lâminas de MLC, fazendo com que todas as emendas dentadas 
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encontrem os requisitos mínimos de resistência, sendo assim um notável mecanismo 

de controle de qualidade. Pelo que se tem conhecimento uma das primeiras pesquisas 

sobre a prova de carga foi realizada por STRICKLER ( 1970). Este estudo trata de 

um sistema de prova de carga à flexão e a principal conclusão deste estudo é que as 

peças solicitadas à tração devem ser ensaiadas à tração. 

STRICKLER & PELLERIN (1971a) e STRICKLER & PELLERIN (1971b), 

realizaram estudos com o objetivo de verificar se a prova de carga à tração poderia 

indicar uma maior confiabilidade das emendas dentadas e assim permitir com o 

mínin1o de risco, maiores solicitações de trabalho. Os resultados mostraram que a 

prova de carga à tração constitui um método aperfeiçoado de controle de qualidade e. 

oferece um excelente potencial para o maior desempenho e confiabiJidade das 

emendas dentadas, permitindo inclusive um acréscimo das tensões admissíveis das 

vigas de MLC. 

O espaçamento entre as emendas de lâminas adjacentes representa um custo adicional 

de produção. Este fator associado ao desejo de mell10rar a credibilidade do produto 

foram responsáveis para que a Companhia Weyerhauser iniciasse, em 1973, um 

estudo sobre a prova de carga das emendas dentadas, EB Y ( 1980). A fmalidade deste 

estudo foi , selecionar um sistema de prova de carga que testasse as emendas dentadas 

a um túvel de tensão significativo, rejeitando as emendas que não atingissem os túveis 

núnimos de resistência. Tal procedin1ento eliminaria as emendas de resistência 

inadequada, estabelecendo uma maior confiança no produto, podendo assim reduzir 

as limitações quanto ao espaçamento das emendas. 

A Weyerhauser desenvolveu um sistema de prova de carga à flexão, que constitui-se 

na aplicação de uma carga pontual, em um sistema de laminação contínua, na saída de 

um túnel de radiofi:eqüência. Para a leitura do carregamento aplicado foi usada uma 

célula de carga, que variou para cada seção de lâmina, com o objetivo de manter um 

túvel de tensão próximo de 2,80kN/cm2
• Dois requisitos foram estabelecidos para a 

aceitação do sistema: 
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• a tensão aplicada na emenda durante a prova de carga deve ser suficientemente alta 

para assegurar que a resistência da emenda esteja em equilíbrio com a tensão 

admissível de cálculo da classe de madeira emendada; 

• as emendas não devem ser danificadas pela prova de carga. 

Um extensivo número de ensaios foi realizado para assegurar a funcionalidade do 

sistema para produtos de engenharia. Em 1977, transformou-se no primeiro sistema 

de prova de carga aprovado e utilizado pela indústria de MLC dos Estados Unidos, 

EBY ( 1980). Atualmente, o sistema de prova de carga é considerado como uma das 

ferramentas mais importantes no controle de qualidade das emendas dentadas para 

MLC. 

2.2.3 Testes de flexão versus testes de tração. 

Se os testes de flexão e de tração forem comparados do ponto de vista de 

simplicidade, é óbvio que os testes de flexão serão considerados os mais adequados 

para o propósito de controle de qualidade das emendas dentadas, LOUW (1966). Os 

dispositivos simples e baratos necessários para tais testes fazem com que eles sejam 

particularmente atrativos. Outras considerações provam que este não é 

completamente adequado para a determinação das propriedades das ligações adesivas. 

Nos ensaios de flexão as tensões variam de máximas de tração na parte inferior do 

corpo-de-prova a máximas de compressão na parte superior do mesmo. Em uma 

emenda dentada, esta distribuição de tensão submeterá a linha de cola a várias 

combinações de tração, compressão e cisalhamento, que podem vanar 

consideravelmente com as mudanças na propriedade da madeira. 

Em um ensaio de tração todos os dentes são igualmente solicitados indicando que a 

linha de cola é mais uniformemente tensionada e menos influenciada pelas variações 

nas propriedades básicas da madeira. Para a avaliação das emendas dentadas um 

ensaio de tração é muito mais crítico que o de flexão, e portanto é mais adequado, 
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LOUW (1966). Para STRICKLER et ai (1970) e STRICKLER & PELLERIN 

( 1971 a), as peças solicitadas à tração devem ser ensaiadas à tração. 

2.3 Influência das etnendas dentadas na resistência da 

MLC. 

É consenso que as emendas dentadas têm fimdamental influência no desempenho dos 

elementos estruturais de MLC, principalmente no que se diz respeito a sua resistência 

à ruptura. O módulo de elasticidade da MLC praticamente não se altera com a 

presença das emendas, sendo este uma fimção da classes de resistência das tábuas 

usadas na produção das lâminas. As rupturas dos elementos de MLC freqüentemente 

iniciam nas emendas dentadas da zona de tração, BURK & BENDER ( 1989). Estas 

rupturas se tornam críticas à medida que o espaçamento entre as emendas de lâminas 

adjacentes são reduzidos. 

Tábuas de comprimento muito curto podem ser emendadas para obter os 

comprimentos de lâmina desejados. Segundo BURDZIK (1994), este comprimento 

pode ser tão curto quanto I ,20 m, não sendo comum usar tábuas de grandes 

comprimentos. Assim as vigas de MLC têm um grande número de emendas dentadas 

nas lâminas da parte inferior (região tracionada). A ruptura destas vigas geralmente 

ocorre em uma emenda dentada, sendo de natureza frágil. 

A segurança da emenda dentada é muito dificil de ser obtida mesmo em um processo 

industrial, SANDOZ (1994). Quando a qualidade da madeira das vigas de MLC 

aumenta, a emenda dentada permanece sendo o ponto de fi:aqueza, contribuindo para 

um comportamento estocástico das vigas. Além disso, a emenda dentada tem um forte 

efeito na visco elasticidade e na fluência da viga sob carga de longo período de 

duração. De fato, o módulo de elasticidade da MLC é essencialmente função da 

classificação das tábuas enquanto que o módulo de resistência à flexão é muito mais 

afetado pelo desempenho das emendas dentadas, SANDOZ et al (1994). Um baixo 
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módulo de resistência pode ser associado com um alto módulo de elasticidade das 

vigas quando a emenda dentada é 11-aca. 

2.3.1 Espaçfunento e posicionanzento. 

Como parte da avaliação de um sistema de prova de carga a tração, STRICKLER & 

PELLERIN ( 1971 ), apresentam os resultados de ensaios em 18 vigas de MLC. Na 

metade das vigas, as emendas dentadas em lâminas adjacentes foram escalonadas e na 

outra metade estas foram sobrepostas nas quatro lâminas mais externas na zona de 

tração, conforme mostrado na Figura 17. 

f4-- 120cm -+f+- 120cm _.r-- 240cm ---1:lt+-: 120cm + 120cm --+l 

~~~ 11:: ::::~~ 
ut 2x 2.50cm 

lt----------- 700cm ----------+1-tl 13cm 1+ 

Emendas dentadas alternadas na zona crítica de tração 

~~~ f4-- 120cm -+f+- 120cm -ftt+-- 240cm - --ttt+- 120cm + 120cm --+l 

11
: : : :::: 

LI 2 x 2 .50cm 

lt---------- 700cm ----------+1-tl 13cm 1+ 

Emendas dentadas sobrepostas na zona crítica de tração 

a) 

b) 

FIGURA 17 - Dois tipos de arranjos de emendas dentadas na zona crítica de tração 

de vigas de MLC. 

O módulo de ruptura de todas as vigas excederam os valores teoricamente garantidos 

pela prova de carga, comprovanào a viabilidade deste sistema. Porém as vigas com as 

emendas alternadas foram significantemente mais fortes que aquelas com emendas 

sobrepostas na zona crítica de tração. Além disso, as tensões admissíveis todas as 
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vigas com emendas dentadas alternadas poderiam ser substancialmente aumentadas, 

melhorando-se a distribuição das emendas dentadas nas lâminas tracionadas, 

principalmente. 

Com o intuito de avaliar a eficiência das emendas dentadas quando situadas nas 

regiões de altas solicitações, MOODY & BOHANNAN ( 1970), ensaiaram cinco 

grandes vigas de MLC com as emendas dentadas localizadas no ponto médio do 

comprimento das lâminas tracionadas. A análise dos resultados mostrou que as vigas 

com emendas na região central das lâminas tracionadas foram tão resistentes e rígidas 

quanto as vigas sem emendas nesta região. Desta forma os autores concluíram que 

boas resistências podem ser obtidas com um bom controle de qualidade. 

A influência do espaçamento das emendas dentadas nas lâminas adjacentes, foi outro 

assunto que preocupou bastante os pesquisadores. Diversas foram as pesquisas 

realizadas sobre o assunto até que em 1973, foram publicadas as especificações para a 

padronização de produtos, PS 56-73, EBY ( 1980). As especificações relativas ao 

espaçamento das emendas dentadas indicam que nas peças solicitadas à tração ou em 

zonas críticas de tração (em peças fletida), o espaçamento das emendas de lâminas 

adjacentes deve ser no mínimo de 15,24 em (611
). O projeto da nova norma brasileira 

PNBR-7190 (1996), recomenda que em lâminas adjacentes de espessura t, as 

emendas dentadas devem ser afastadas por uma distância pelo menos igual a 25t ou à 

altura da viga. 

Do ponto de vista prático estas especificações de espaçamento das emendas dentadas 

são muito dificeis de serem obtidas, devido às variações e limitações dos 

comprimentos das tábuas utilizadas na produção das lâminas. Assim sendo, a única 

maneira de reduzir os efeitos adversos da falta de controle do espaçamento das 

emendas dentadas, é garantir a qualidade das mesmas. 
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2.4 Considerações finais sobre a revisão bibliográfica. 

Da revisão da literatura conclui-se que: 

• o teor de umidade da madeira. no momento da colagem das emendas dentadas, 

deve estar entre 8% a 18% e a diferença de umidade entre as duas partes da 

emenda não deve exceder 5%, isto salvo as especificações do tàbricante do 

adesivo; 

• a geometria de 20mm de comprimento correspondente a DIN 68140 (1971) é 

considerada adequada, por se tratar de um perfil de emenda consagrado e 

amplamente utilizado na tecnolgia da MLC; 

• as pressões de colagem recomendadas são 0,80kN/cm2 e 1 ,OOkN/cm2 para as 

coníferas e dicotiledôneas respectivamente; 

• o ensaio de tração é muito mais crítico e a linha de cola é mais uniformemente 

tensionada, menos influenciada pelas variações nas propriedades da madeira, além 

de apresentar menores resultados de resistência, sendo portanto mais adequado. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS. 

Os materiais usados na &1se experimental deste estudo foram cuidadosamente 

examinados antes da sua aplicação e os equipamentos apresentarafll precisão e 

controle adequados, de maneira que fosse evitado qualquer influência de defeitos do 

material ou má utilização dos equipamentos nos resultados obtidos. 

As espécies de madeira e o adesivo foram defmidos devido a significativa 

aplicabilidade dos mesmos na tecnologia da madeira colada, como também pelo fato 

de serem utilizados pelo parque produtor de MLC no país. A metodologia de 

fabricação dos corpos-de-prova, considerando todos os cuidados necessários, foi 

estabelecida com base em indicações encontradas na literatura e trabalhos anteriores 

realizados no LaMEM. 

3 .1 A 1nadeira. 

A madeira utilizada para a confecção dos corpos-de-prova foi retirada de duas vigas 

de 6cm x 25cm de seção transversal e 350cm de comprimento, sendo uma de Pinus 

elliottü e uma de Eucalipto grandis. O volume de material das vigas foi suficiente para 

produção de todos os grupos de corpos-de-prova necessários ao desenvolvimento do 

experimento, obedecendo os requisitos núnimos de amostragem como recomendado 

pelo PNBR 7190 ( 1996). A madeira seca ao ar apresentava teor de umidade próximo 

a 12% tanto para o pinus quanto para o eucalipto. Na Tabela 1 apresenta-se a 

classificação das espécies de madeira, usadas nos ensaios, de acordo com que 

prescreve o referido projeto de norma. 
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TABELA 5 - Características das espécies de madeira usadas nos ensaios. 

Classes de resistência 

Espécie Classe .f;o,k .f;·,k {Jbas.m Papa 

(kN/cm2
) (kN/cm2

) (g/cm3
) (g/cm3

) 

Pinus eiJiottii c 30 3,30 0,79 0,40 0,50 

Eucalipto grandis 
't ..xc..J.yplus <rror,J ,, 

c 30 3,64 0,66 0,50 0,60 

3 .2 O adesivo. 

O adesivo escoUlido para a confecção dos corpos-de-prova foi o CASCOPHEN RS-

216-M, que é uma resina sintética à base de resorcinol, em solução de álcool ou água, 

especialmente recomendada para colagens resistentes à água fi·ia ou fervente, muitos 

solventes orgânicos, a fungos e moto, ao calor seco ou úmido, etc. Este adesivo é 

fabricado pela Alba Quúnica Indústria e Comércio Ltda., sendo totalmente a prova 

d'água indicado para colagem de madeira pelo processo de cura à fi·io. Dentre suas 

aplicações destacam-se barcos, escadas, caixas d 'água, hélices, vigas de MLC entre 

outros, onde a colagem ficará exposta temporária ou defuútivamente à ação do 

intempérie. A seguir são apresentadas algumas recomendações importantes fornecidas 

pelo fabricante. 

3.2.1 Especificações da resina. 

A CASCOPHEN RS-216-M é sempre usada em conjunto com o preparado 

endurecedor em pó FM-60-M na seguinte proporção por peso: 

100 partes ............... CASCOPHEN RS-216-M 

20 partes ..... .... ...... . Preparado Endurecedor FM-60-M 

A preparação é feita nústurando-se o preparado endurecedor na resina agitando-se 

aproximadamente por 5 minutos, até que sua dispersão fique perfeitamente 
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homogênea. A cola assim preparada a uma temperatura de 20<>c terá uma vida útil de 

aproximadamente 4 horas e a 32°C a vida útil será de apenas I hora. A adição de 5% 

a 10% de álcool só é recomendável quando a cola estiver grossa por evaporação do 

so lvente ou quando for necessário mell10rar o nível de penetração da mesma para 

algumas madeiras mais duras. 

3 .2.2 Espalha1nento da cola. 

A aplicação da cola poderá ser feita com pincel ou escovas nos serviços de baixa 

produção. Para grandes volumes de produção é recomendado o uso de passadeiras de 

cola, com rolos revestidos de borracha. De acordo com as recomendações do 

fabricante, em geral a aplicação da cola em apenas uma face é suficiente, porém, nos 

materiais mais densos é indicada a aplicação nas duas fàces a serem coladas. É 

convetúente proporcionar um tempo ele penetração antes da junção das partes. 

3 .2.3 Tempo de 1nontage1n. 

A CASCOPHEN RS-216-M requer um tempo mínimo de montagem, isto é, o tempo 

compreendido entre o espalliamento da cola e a aplicação de pressão afim de permitir 

a penetração adequada da mesma, não devendo exceder o tempo máximo de 

montagem recomendado pelo fabricante. Este tempo máxin1o de montagem, como 

também um tempo múlimo de prensagem são mostrados nos quadros a seguir: 

Tempo máximo de montagem em minutos 

Temperatura ambiente .... .. ............. .......... . 20°C 27<>C 32°C 38°C 

Montagem abet1a (superficies expostas) ... 15 10 7 5 

Montagem fechada (superficies juntas) ..... 60 40 25 15 

Total. .. .... ..................................... ..... ... .... 75 50 32 20 



Tempo mínimo de prensagem em horas 

Temperatura ambiente.............. ............... 20°C 24°C 

Tempo sob pressão - horas....................... 8 à I O 6 à 8 
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/\pós a liberação da pressão, as linhas de colagem atingirão o máximo de resistência 

dentro de 8 a I O dias, mantidas em repouso a temperatura ambiente. 

3.2.4 U1nidade da1nadeira. 

Para se obter bons resultados de colagem é necessário que o teor de umidade da 

madeira esteja entre I 0% e 16%. A colagem de madeira com maior teor de umidade 

poderá resultar em uniões fracas e defeituosas. 

3.2.5 Te1nperatura de trabalho. 

Para a colagem o ideal é uma temperatura de 25°C a 30°C. Na colagem durante 

temperaturas baixas é exigido um tempo de penetração e montagem maior. As baixas 

temperaturas elevam a viscosidade da cola, reduzindo sua penetração, resultando 

numa colagem muito fraca ou defeituosa. Assim tanto a temperatura ambiente, como 

as temperaturas da madeira e da cola, não devem ser inferiores à 20°C. 

3.2.6 Annazenagem. 

A CASCOPHEN RS-216-M conserva-se quando armazenada em recipientes fechados 

e à temperatura ambiente de 20ºC por um ano ou mais. Se a resina engrossar, a 

viscosidade apropriada pode ser restituída, adicionando-se água, álcool ou uma 

mistura de ambos. O preparado endurecedor FM-60-M é estável à temperatura 

ambiente, entretanto, deve-se protegê-lo de temperaturas elevadas mantendo-se os 

recipientes bem fechados. 
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3.3 Dbnensões dos corpos-de-prova. 

Para determinação das características de resistência da madeira colada. foram usados 

corpos-de-prova com as dimensões recomendadas pelo Projeto da Nova Norma 

Brasileira PNBR-7190 (1996). Estas dimensões, válidas também para os corpos-de

prova de madeira maciça, controles, são apresentadas a seguir. 

3.3.1 Cisalha1nento na Lâ1nina de cola. 

A Figura abaixo mostra as dimensões dos corpos-de-prova usados nos ensaios de 

cisalhamento na lâmina de cola. 
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3(T) 

~ 2(R) 
~ 

J 
\.0 

Lâmina de cola 
Av(área resistente ao cisalhamento) 

FIGURA 18 - Corpo-de-prova de cisaU1amento na linha de cola. 
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3.3 .2 Traçl1o nonnal à lâ1nina de cola. 

Para a determinação da resistência à tração normal na lâmina de cola foram utilizados 

os corpos-de-prova com as dimensões apresentadas na Figura 19. 

i• 
2.50cm 

•i !A 

Lâmina 
~2.54cm de cola 

/ 
7 

SeçaoAA 

FIGURA 19 - Corpo-de-prova de tração normal à lâmina de cola. 

3.3.3 Resistência das e1nendas dentadas a tração paralela às 

fibras. 

Para determinação da resistência 'a tração da emenda dentada utilizaram-se corpos

de-prova com as dimensões definidas na Figura 20. Devido a garra da máquina 

utilizada para os ensaios (DARTEC Ml 000/RC) apresentar um sistema regulável de 

pressão, tornou-se possível que o comprimento da região de ancoragem ou fixação 

dos corpos-de-prova de tração fosse reduzido de 12cm para Sem, mantendo-se os 

demais parâmetros de acordo as dimensões recomendadas no Projeto da Nova Norma 

Brasileira PNBR-7190 ( 1996). 
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Emenda Linha de cola 

/ 
0.7 em 

,c-r=0.4cm 

5cm 

[\\\j2cm 

FIGURA 20- Corpo-de-prova de resistência a tração das emendas dentadas. 

3.4 Confecção dos corpos-de-prova. 

Neste item apresentam-se os procedimentos para a confecção dos corpos-de-prova, 

usados na tàse experimental deste estudo, envolvendo todos os passos desde o corte 

das vigas até a usinagem final dos corpos-de-prova. 

3 .4 .1 Extração das peças para a confecção dos corpos-de-

prova. 

Para extração das peças usadas na confecção dos corpos-de-prova foi necessário que 

as vigas fossem cortadas em vários trechos, cada um dos quais destinados a um tipo 

de amostra, como visto na Figura 21. Cada trecho foi então desdobrado de maneira 

que as peças destinadas a execução dos corpos-de-prova de caracterização da MLC e 

as destinadas aos corpos-de-prova de madeira maciça ou controles fossem retiradas 
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aos pares. Na figura 21, as peças da parte superior foram reservadas às amostras de 

controle e as da parte inferior às amostras de madeira colada. Um trecho de cada viga 

foi usado para produção de corpos-de-prova de compressão paralela às fibras, 

visando estabelecer a classe de resistência do material. Devido a baixa incidência de 

defeitos na peça de Eucalipto grandis foi possível utilizar. para a produção de corpos

de-prova de tração paralela, parte da madeira designada a produção dos corpos-de

prova de compressão paralela. 

Cisalhamento Tração normal 

75 75 

i i 

Tração p~ela 

5.5 

! ! 
I I 

160 

~ 

~= 
~= 
~r: 
~r: 

2.5 2.5 Tci 
lt--+IH 

0.5 

FIGURA 21 - Esquema da disposição das peças retiradas para confecção dos corpos

de-prova. 

3.4.2 Preparação das peças para produção dos corpos-de

prova de 1nadeira colada. 

A preparação das peças para a confecção dos corpos-de-prova colados usadas na 

parte experimental deste estudo foi baseada em parâmetros encontrados na literatura, 

em trabaU1os anteriores realizados no LaMEM e nas recomendações do fabricante de 

adesivo. A preparação do adesivo para todas as amostras seguiu as especificações do 

produtor, não sendo adicionado qualquer tipo de solvente para melhorar a penetração 

do adesivo. 
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3.4.2.1 Corpos-de-prova de cisalhamento lwlâmiua de cola. 

As peças destinadas a produção dos corpos-de-prova de cisalhamento foram serradas, 

aplainadas e coladas na seqüência mostrada na Figura 22. 

75 

·~<------:------~ 
peça mac1ça 

75 

:~~===============::=:::::=::=~) 
peça serrada e aplainada 

75 
2~ \-/lâmina 3 1---------------------11 de cola 
5.5 '--------:---:--- ------------ - -'· 

peça colada 

FIGURA 22 - Esquema de montagem das peças para confecção das amostras de 

cisallmmento na lâmina de cola . 

O espallmmento da cola foi feito com pincel e a quantidade de adesivo por unidade de 

superficie variou de 350g/nl a 400g/m2
. A colagem toi realizada a uma temperatura 

ambiente de 25°C, sendo adotado um tempo de penetração de 1 Omin. para o eucalipto 

e 6 m.in. para o pinus. A pressão de colagem, aplicada por meio do dispositivo 

mostrado na Figura 23, teve uma intensidade de 6,0kg/cnl tanto para o pinus quanto 

para o eucalipto. Todos estes parâmetros foram definidos com base nos relatos, 

FERREIRA et ai ( 1988), NEIV A et al ( 1988) e MANTILLA CARRASCO ( 1984 e 

1989). 

O período de aplicação de pressão foi em média lO horas. O tempo requerido após a 

prensagem para obter a máxima resistência da ligação adesiva foi de 8 dias a uma 

temperatura de 32°C, de acordo com as recomendações do fabricante. 
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FIGURA 23 - Dispositivo de pressão montado LaMEM. 

3.4.2.2 Corpos-de-prova de tração normal à lâmiua de cola. 

O procedimento utilizado na preparação das peças para execução dos corpos-de

prova de tração normal à lâmina de cola, é semell1ante ao adotado na preparação das 

peças para os corpos-de-prova de cisalhamento na lâmina de cola, com exceção das 

dimensões finais das peças (Figura 24). 

75 

·~-~---.,.----------.JJ 
peça mactça 

75 

~.~~~=====================s:~ 5.% ...... -----,.------,.--:--,...-------------'· 
peça serrada e aplainada 

75 

;:;~'-------------------~-1 1" . ,...... ~~<~ia 
5.5 ..____---:---:-------------------'· 

peça colada 

FIGURA 24 - Esquema de montagem das peças para a confecção das amostras de 

tração normal à lâmina de cola. 
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3 .4.2.3 Corpos-de-prova de resistência a traçfio das emendas dentadas. 

A seqüência de produção das peças usadas na confecção dos corpos-de-prova de 

resistência a tração das emendas dentadas é ilustrado na Figura 25. A justificativa para 

a adoção desta seqüência de produção consiste no fato de que os defeitos gerados 

pelo arrancamento excessivo ele macieira, durante o corte dos dentes, são mais 

prejudiciais ao desempenho das emendas dentadas do que a usinagem da madeira 

colada. Uma outra consideração importante é que este procedimento pernúte uma 

maior facilidade no alinhamento da emenda. 

6 2.5 

peça maciça peça aplainada peça entalhada 
e serrada 

peça emendada 

FIGURA 25 - Esquema de montagem das peças para a confecção das amostras de 

resistência a tração das emendas dentadas. 

A geometria da emenda dentada c01Tesponde ao comprimento de 20mm da DIN 

68140, sendo que o entalhe foi executado por um cortador tipo asa de peças 

individuais, especialmente usinadas para a finalidade, Figura 26. O período entre a 

operação de corte e a colagem da emenda não excedeu 24 horas. A aplicação da cola 

foi realizada por meio de um elemento perfilado de madeira. A pressão de colagem 

adotada foi de 0,80kN/cm2 para o pinus e I ,00 kN/cm2 para o eucalipto. Esta pressão 

foi aplicada por uma Máquina Universal AMSLER e o alinhamento, para evitar o 

cruzamento do::; dentes, foi obtido com o auxílio de duas pequenas chapas de aço 

como mostra a Figura 27. 
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FIGURA 26 - Cortador tipo asa de peças individuais. 

FIGURA 27 - Aplicação de pressão e alinhamento das emendas dentadas. 

3.4.3- Usinage1njinal dos corpos-de-prova. 

As peças destinadas a cada tipo de corpo-de-prova foram usinadas nas dimensões 

mostradas no item 3.4, seguindo todas as recomendações de amostragem prescritas 

no PNBR 7190 (1996). 
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3. 5 Quantidade de corpos-de-prova. 

A amostragem utilizada neste estudo consistiu num total de 194 corpos-de-prova, 

conforme apresentado na tabela abaixo. Todos os corpos-de-prova utilizados nestes 

ensaios foram selecionados através de uma classificação visual, sendo eliminados 

aqueles que continham defeitos aparentes. 

TABELA 6 - Quantidade de corpos-de-prova usados nos ensaios. 

Tipo de Caracterização da MLC Controle (madeira maciça) 

amostra P. elliottii E. grandis P. elliottü E. grandis 

Tração paralela 16 21 16 21 

Tração normal 15 15 15 15 

cisalhamento 15 15 15 15 

3.6 Execução dos ensaios. 

Nos ensaios para determinação das características _de resistência da madeira colada e 

da madeira maciça (controles) foram seguidos os critérios estabelecidos no Projeto da 

Nova Norma Brasileira PNBR-7190 ( 1996). A seção de ruptura dos corpos-de-prova 

de cisalhamento e tração normal, assim como as dimensões efetivas dos corpos-de

prova de tração paralela foram obtidas a partir da média de duas medidas da largura e 

da espessura da seção, do trecho colado dos corpos-de-prova, usando um paquímetro 

eletrônico com precisão de O, 1%. Em todos os casos o equipamento usado para 

aplicação e controle de carga foi uma máquina DARTEC M1000/RC com atuador 

servo hidráulico de capacidade de 1 O,OkN tanto para ensaios estáticos quanto 

dinâmicos. 



72 

3. 6.1 Ensaios de cisallutmento. 

Os ensaios de cisalhamento foram realizados usando-se o dispositivo mostrado na 

Figura 28, com velocidade de ensaio de 0,25kN/cnl por minuto. O carregamento foi 

conduzido até a ruptura dos corpos-de-prova, registrando-se o valor desta carga e o 

modo de ruptura para o caso dos corpos-de-prova colados. 

FIGURA 28 - Arranjo dos ensaios de cisalhamento. 

3.6.2 Ensaios de tração nonnal. 

Os ensaios de tração normal foram reaUzados de forma semelhante aos ensaios de 

cisalhamento, usando o dispositivo mostrado na Figura 29. 
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FIGURA 29 - Arranjo dos ensaios de tração normal. 

3.6.3 Ensaios de tração paralela. 

Os ensaios de tração paralela às fibras foram realizados com uma velocidade de 

carregamento de I ,OOkN/cm2 por minuto. A carga de ruptura dos corpos-de-prova, 

bem como o modo de ruptura dos corpos-de-prova com emendas dentadas foram 

devidamente registrados. O mecanismo utilizado para a execução destes ensaios é 

mostrado na Figura 30. 
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FIGURA 30- Arranjo dos ensaios de tração paralela. 
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4 ANALISE DOS RESULTADOS. 

Os resultados dos ensmos (Anexo A) permitem avaliar os corpos-de-prova de 

caracterização da MLC quanto a sua eficiência (resistência da ligação adesiva 

expressa como uma porcentagem da resistência da madeira maciça). Através dos 

ensaios evidenciou-se um bom desempenho das ligações adesivas independente do 

tipo de ruptura e da espécie de madeira. Nos ensaios observou-se que as baixas 

resistências dos corpos-de-prova de caracterização da MLC tiveram maior incidência 

quando a ruptura ocorreu fora da ligação adesiva, indicando mais uma redução na 

qualidade da madeira do que propriamente um bom desempenho da ligação adesiva. 

4.1 Cisalhamento na lâmina de cola. 

Nestes ensatos observou-se uma pequena variação das resistências médias e 

características dos corpos-de-prova de cisalhamento na lâmina de cola, quando 

comparadas às resistências médias e características dos correspondentes controles, 

Tabela 7. Os desvios-padrão também se mostraram satisfatórios quando confrontados 

com os desvios dos corpos-de-prova de controle, indicando uma ótin1a eficiência da 

ligação adesiva tanto para o pinus quanto para o eucalipto. Estes resultados são 

ilustrados nas Figuras 31 e 32, onde as linhas horizontais e vermelho e verde 

representam os valores médios de resistência dos respectivos corpos-de-prova. 

TABELA 7 Efi ' A • d - tctencta os corpos-d e-prova d . Ih e ctsa amen o na linh d a e co a. 

Espécie fg,.,m /v.m Efic. f g.•,k .r.·.k E fi c. Sgv Sv 
(kN/cm2

) (kN/cm2
) (%) (kN/cm2

) (kN/cm2
) (%) (kN/cm2

) (kN/cm2
) 

P. elliotü 1,06 1' 13 94 0,83 0,79 100 0,16 0,31 
E. grandis 0,98 0,92 100 0,69 0,66 100 0,22 0,18 
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Figura 31 - Pinus elliottü: resistência ao cisalhamento. 
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Figura 32 - Eucalipto grandis: resistência ao cisalhamento. 
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Quanto à ruptura, dois terços do total ocorreu ou na lâmina de cola ou parte na 

lâmina de cola e parte na madeira, porém apresentando resistência plenamente 

satisfatória se comparada com a resistência média, Tabela 8. 

- 1sa mmen o na anuna TABELA 8 C ll t r · d T e co a: ana 1sequa lit f a tva. 
Pinus elliottii Eucalipto grandis 

Modo de ruptura Quantidade (%) Ç uantidade (%) 
B R MB B R MB 

Na cola 1 2 1 26,7 o 2 3 33,3 
Na madeira 3 o 2 33,3 2 o 3 33,3 
Na cola e na madeira o 1 5 40,0 1 1 3 33,3 

Resistências baixas (B)- resistências próximas ao valor característico. 

Resistências regulares (R) - resistências inferiores ao valor médio, porém próxin1as do 

mesmo (não inferior a 0,85J,n). 

Resistências muito boa (MB)- resistências maiores ou iguais ao valor médio. 

Os três tipos de rupturas que ocorreram nos corpos-de-prova de cisall1amento na 

lâmina de cola estão ilustrados nas Figuras 33, 34 e 35. 

FIGURA 33 - Cisalhamento: ruptura na lâmina de cola. 
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FIGURA 34- Cisalhamento: ruptura parte na lâmina de cola e parte na madeira. 

FIGURA 35- Cisalhamento : ruptura na madeira. 
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4.2 - Tração normal à lâmina de cola. 

As resistências médias e características dos corpos-de-prova de tração normal à linha 

de cola, apresentaram excelentes valores quando comparadas às resistências médias e 

características dos correspondentes corpos-de-prova de controle. A dispersão dos 

resultados de resistência é considerada satisfatória, quando comparada a dispersão 

dos resultados de resistência dos corpos-de-prova de controle. Estes resultados 

apresentados na Tabela 9, também indicaram uma ótima eficiência da ligação adesiva 

para ambas espécies de madeira. As Figuras 36 e 37 ilustram a variação dos 

resultados de resistência dos corpos-de-prova de tração normal à lâmina de cola e dos 

respectivos corpos-de-prova de controle, sendo que as linhas horizontais vermeU1as e 

verdes seguem a mesma consideração do item 4.1 . 

TABELA 9 Efi .,.. . d - c1encta d os corpos- e-prova d t l'J" . d e raçao norma a anuna e co a. 
Espécie 

P. elliotü 
E. grandis 

.ht90,m /t9o,m Efic. ht90,k /t90,k 
(kN/cm2

) (kN/cm2
) (%) (kN/cm2

) (kN/cm2
) 

0,20 0,18 100 0,14 o, 13 
0,18 0,19 95 0,13 0,13 

2 4 6 8 10 

Corpo-de-prova 

E fi c. Sgt9o 
(%) (kN/crn2

) 

100 0,06 
100 0,05 

l.ârina de cda 
CDrtrde 

12 14 

Figura 36 - Pinus elliottü: resistência à tração normal. 

S,9o 
(kN/cm2

) 

0,04 
o, 11 
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Figura 37 - Eucalipto grandis: resistência à tração normal. 

Quanto à ruptura, quase a totalidade ocorreu na madeira ou parte na madeira e parte 

no adesivo. Na Tabela 1 O, é apresentada uma análise qualitativa dos resultados de 

tração normal à linha de cola, onde se constata o excelente desempenho da ligação 

adesiva. 

TABELA 10 T - 1, r · d raçao norma a arruna e co a : ana se qua tatlva. ' li li 
Pinus elliottii Eucalip_to grandis 

Modo de ruptura Quantidade (%) Quantidade (%) 
B R MB B R MB 

Na cola o 1 1 13,3 o o 2 13,3 
Na madeira 2 4 4 66,7 2 2 4 53,3 
Na cola e na madeira o o 3 20,0 1 o 4 33,3 

Nas figuras 38, 39 e 40 são apresentados os tipos de ruptura ocorridos durante os 

ensaios de tração normal à linha de cola. 
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FIGURA 38- Tração normal: ruptura na lâmina de cola. 

FIGURA 39 - Tração normal: ruptura parte na madeira e parte na lânúna de cola. 
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FIGURA 40- Tração normal: ruptura na madeira. 

4. 3 - Resistência a tração das emendas dentadas. 

Nos ensaios de resistência a tração das emendas dentadas, a exemplo do ocorrido nos 

ensaios de cisalhamento e tração normal, também foi obtida urna eficiência muito boa 

das ligações adesivas em relação a madeira maciça, Tabela 11. A variabilidade dos 

resultados de resistência a tração das emendas dentadas foi inferior a variabilidade dos 

resultados de resistência dos corpos-de-prova de controle, confirmando o alto grau de 

eficiência das emendas dentadas tanto para o pinus quanto para o eucalipto. 

TABELA 11 - Eficiência dos corpos-de-prova de resistência à tração das emendas 
dentadas. 

Espécie hto.m J,o.m Efic. h10.k J,o.k E fi c. SgtO S,o 
(kN/cm2

) (kN/cm2
) (%) (kN/cm2

) (kN/cm2
) (%) (kN/cm2

) (kN/cm2
) 

P. elliotü 3,90 4,02 97 2,76 2,81 98 0,77 0,88 
E . grandis 6,09 6,00 100 4,26 4,20 100 1,63 2,70 

Como nos itens 4.1 e 4.2, as figuras 41 e 42 ilustram as variações de resistência dos 

corpos-de-prova com emenda dentada e dos corpos-de-prova de controle. 
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Figura 42 - Eucalipto grandis: resistência à tração paralela . 
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Na maioria dos casos, a ruptura envolveu a emenda dentada, porém com resultados 

considerados muito bons, em geral, superiores a média. Todas às vezes em que a 

ruptura ocorreu fora da região da emenda a resistência foi muito baixa se comparada 

com a resistência média, indicando uma redução da qualidade da madeira e não da 
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emenda dentada. A distribuição e análise qualitativa das rupturas são apresentados na 

Tabela 12 e os modos de ruptura são ilustrados nas Figuras 43, 44, 45 e 46. 

TABELA 12 T d d - raçao na emen a 

Modo de ruptura 
B 

Na cola o 
Na região da emenda e o 
na madeira 
Na madeira fora da 4 
região da emenda 
Parte na madeira e parte o 
na emenda 

Pinus elliottü 
Quantidade 

R 
1 

o 

o 

3 

'JJJ 11111 

\\\\\\\\ 

MB 
3 

2 

o 

3 

d r r enta a: ana tse qua tta 1va. 
Eucalipto grandis 

(%) Quantidade 
B R MB 

25,0 2 5 3 

12,5 o o 1 

25,0 3 o o 

37,5 1 o 6 

FIGURA 43 - Emenda dentada: ruptura na cola. 

(%) 

47,6 

4,8 

14,3 

33,3 
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FIGURA 44- Emenda dentada: ruptura na emenda e na madeira. 
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FIGURA 45 - Emenda dentada: ruptura na madeira fora da região da emenda. 
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FIGURA 46 - Emenda dentada: ruptura parte na madeira e parte na emenda. 
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5 CONCLUSÕES. 

Do estudo teórico e experimental realizado podemos concluir que: 

Nos ensaios de caracterização da MLC é importante registrar. além da resistência à 

ruptura, o modo de ruptura dos correspondentes corpos-de-prova. 

O processo de colagem, considerando todos os parâmetros avaliados (pressão, tempo 

de penetração, quantidade de adesivo, etc.), foi bem sucedido independente do modo 

de ruptura e da espécie de madeira. 

As baLxas resistências dos corpos-de-prova de caracterização da MLC tiveram maior 

incidência quando a ruptura ocorreu fora da ligação adesiva, indicando mats uma 

redução na qualidade da madeira do que uma eficiência da Ligação. 

O grau de enfraquecimento das emendas dentadas obtidos nos ensaios foi no máximo 

3%. Este valor é significativamente inferior aos 16% previsto pela DIN 68140 ( 1971) 

para a geometria de 20mm de comprimento. Isto indica que o procedimento adotado, 

incluindo as pressões de 0,80kN/cnl para o Pinus elliottü e 1 ,OOkN/cnl para o 

Eucalipto grandis, foi adequado. 

A geometria de 20mm de comprin1ento correspondente a DIN 68140 reúne uma boa 

resistência de emenda aos limites práticos de produção, sendo uma das mais eficientes 

e usadas no contexto internacional. Isto, associado ao desempenho obt ido neste 

estudo, confirma que esta é uma geometria adequada para aplicação em MLC. 
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O método proposto pelo Projeto da Nova Norma Brasileira PNBR 7190 ( 1996) 

mostrou-se adequado e serve como base para a caracterização da resistência da MLC. 

Como informações complementares do método de ensaio proposto no PNBR 7190 

( 1996) recomenda-se: 

Recomendação da geometria de 20mm correspondente a DIN 68140. 

A pressão de colagem de 0,80kN/cm2 e I ,OOkN/cm2 para as coníferas e 

dicotiledôneas, respectivamente. 

A retirada aos pares das peças de madeira destinadas a produção dos corpos-de-prova 

de caracterização da MLC e de madeira maciça (controles), reduzindo ao máximo a 

variabilidade da madeira entre as amostras coladas e as respectivas amostras de 

controle . 

Para a continuidade deste trabalho sugere-se: 

A extensão deste estudo para outras espécies de madeira e outros tipos de adesivos, 

avaliando também a rigidez das emendas dentadas. 

A avaliação das características de resistência e rigidez das emendas dentadas à fadiga 

na tração. 
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ANEXO A 
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RESULTADOS. 

• Peça 1 - Pinus elliottii (pap = 0,50g!cm3
) 

Ensaio: Cisalhamento na lâmina de cola (madeira seca ao ar) 

Temperatura: 25°C I T. de penetração: 5min. I Pressão: 0,06kN/cm2 

I dent i ticação Agv.; Fg,·.r j~,·,i Modo de ruptura 
CP (cm2

) (kN) (kN/cm2
) 

1 23,591 19,34 0,82 na cola 

2 23,015 19,85 0,86 na madeira 

3 23,722 28,36 1,20 parte na cola (80%) e parte na madeira (20%) 

4 23,830 20,10 0,84 na madeira 

5 24,000 21,13 0,88 na madeira 

6 23,631 23,80 I ,01 na cola 

7 23,871 23,15 0,97 parte na cola (70%) e parte na madeira (30%) 

8 23,918 25,80 1,08 parte na cola (70%) e parte na madeira (30%) 

9 23,900 27,26 1,14 parte na cola (80%) e parte na madeira (20%) 

lO 24,053 31,13 1,29 na madeira 

11 23,922 24,87 1,04 na cola 

12 24,098 30,70 1,27 parte na cola (20%) e parte na madeira (80%) 

13 24,092 28,50 I, 18 na cola 

14 23,870 25,30 1,06 parte na cola (60%) e parte na madeira (40%) 

15 23,914 28, 15 l, 18 na madeira 

Valor médio ([g,.,,) 1,06 

Valor característico (/gv,k) 0,83 

Desvio padrão (Sg,.) 0,16 
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Ensaio: Cisalhamento corpos-de-prova de controle (madeira seca ao ar) 

Identificação A,.,; F,.,; f,.,; Observações 
CP (cnl) (kN) (kN/cm2

) 

l 23,772 30,3 1 1,28 

2 24,142 22,14 0,92 

3 23,840 31,64 I ,33 

4 24, !53 25,42 1,05 

5 23,319 19,54 0,84 ruptura próximo à região de ancoragem. 

6 23,4 17 21 ' 15 0,90 

7 23 ,941 32,84 1,37 

8 25,543 44,30 1,73 

9 24,478 40,00 1,63 

lO 24,432 23,20 0,95 

I l 24,276 20,70 0,85 

12 24,393 18,70 0,77 

13 24,081 26,90 I, 12 

14 24,772 39,70 1,60 

15 24,122 27,14 I, 13 

Valor médio if.·.m) 1' 13 

Valor característico if.·.k) 0.79 

Desvio padrão (S,.) 0,31 
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Ensaio : Tração normal na lâmina de cola (madeira seca ao ar) 

Temperatura: 25°C l T. de penetração: 5min. I Pressão: 0,06kN/cm2 

Identificação A8,9o,, F8,9o,; .fgt91J,i Modo de ruptura 
CP (cm2

) (kN) (kN/cm2
) 

1 13,232 1,30 0,10 na madeira 

2 13,324 1,57 0,12 na madeira 

3 12,448 2,63 0,21 parte na madeira (60%) e parte na cola (40%) 

4 12,958 2,30 0,18 na cola 

5 13,343 2,82 0,21 na cola 

6 13,857 1,98 0,24 parte na madeira (40%) e parte na cola (60%) 

7 14,100 2,57 0,18 na madeira 

8 12,085 4,00 0,33 na madeira 

9 12,736 3,17 0,25 na madeira 

lO 12,307 2,68 0,22 na madeira 

11 13,019 2,39 O, 18 na madeira 

12 12,165 3,34 0,27 parte na madeira (50%) e parte na cola (50%) 

13 12,264 1,96 0,16 na madeira 

14 12,772 3,42 0,27 na madeira 

15 13,450 2,20 0,16 na madeira 

Valor médio (fg,9o,m) 0,20 

Valor característico (fg,9o.k) 0,14 

Desvio padrão (S8,9o) 0,06 
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Ensaio: Tração normal corpos de prova de contro le (madeira seca ao ar) 

Identificação A,9o,; Fr90.i f,90,i Observações 
CP (cm2

) (kN) (kN/cnl) 

1 13,425 1,46 o, 11 ruptura próxima à região de ancoragem 

2 13,0 15 2,33 0, 18 

3 12,589 2,72 0,22 

4 13,206 2,40 0,19 

5 12,920 2,58 0,20 

6 13,608 1,82 0, 13 

7 12,724 2,62 0,25 

8 14,45 2,62 0,18 

9 12,479 1,57 0,13 

10 12,919 2,63 0,20 

11 12,86 1 2,300 0,18 

12 12,532 2,82 0,23 

13 12,948 I ,98 0,15 

14 13,000 2,57 0,20 

15 13, 160 3,02 0,23 

Valor médio (/,9o,m) 0, 18 

Valor característico (f,9o.k) 0, 13 

Desvio padrão (S,9o) 0,04 
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Ensaio: Tração paralela na madeira com emenda dentada (madeira seca ao ar) 

Temperatura: 25°C I T. de penetração: - I Pressão: 0,80kN/cm2 

Identificação A gtO.i F gtO,i ./~tO, i Modo de ruptura 
CP (cm2

) (kN) (kN/cm2
) 

1 3,431 9,47 2,76 na madeira 

2 3,456 15,79 4,57 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

3 3,491 14,87 4,26 na emenda e na madeira 

4 3,338 15,05 4,51 na emenda, parte na madeira c parte na cola 

5 3,489 9,77 2,80 na madeira fora da região da emenda 

6 3,505 16,30 4,65 na emenda e na cola 

7 3,4 12 16,95 4,97 na emenda e na cola 

8 3,627 13,58 3,74 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

9 3,462 9,54 2,76 na madeira 

lO 3,520 13,65 3,88 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

11 3,325 15,01 4,51 na emenda c na madeira 

12 3,458 14, lO 4,08 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

13 3,624 9,83 2,71 na madeira tora da região da emenda 

14 3,465 16,27 4,70 na emenda e na cola 

15 3,490 13,35 3,83 na emenda e na cola 

16 3,465 12,98 3,75 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

Valor médio (f~,o.k) 3,90 

Valor característico (fg,o,k) 2,76 

Desvio padrão (S8,o) 0,77 
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Ensaio: Tração paralela corpos-de-prova de controle (madeira seca ao ar) 

Identificação A,n,; F,n,; j;o,; Observações 
CP (cm2

) (kN) (kN/cm2
) 

I 3,485 li ,55 3,31 

2 3,426 9,72 2,84 ruptura próximo à região de ancoragem 

3 3,510 14,63 4,17 

4 3,349 14,90 4,45 

5 3,465 13,25 3,82 

6 3,421 13 ,20 3,86 

7 3,487 9,76 2,80 

8 3,468 18,61 5,37 

9 3,446 17,70 5, 14 

10 3,400 16,32 4,80 

I l 3,365 9,57 2,84 

12 3,347 13,48 4,03 

13 3,425 16,16 4,72 

14 3,356 15,58 4,64 

15 3,354 9,33 2,78 

16 3,503 16,75 4,78 

Valor médio ([to,m) 4,02 

Valor característico (j;o,k) 2,81 

Desvio padrão (S,o) 0,88 
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• Peça 2 -Eucalipto grandis (pap = 0,60glc1-n3
). 

Ensaio: Cisalhamento na lâmina de cola (madeira seca ao ar) 

Temperatura: 25°C I T. de penetração: I Omin. I Pressão: 0,06kN/cnl 

Identificação Ag .. .; Fg .. .; f~\' .i Modo de ruptura 
CP (cm2

) (kN) (kN/cm2
) 

1 25,092 18,30 0,73 na cola 

2 24,581 22,00 0,90 na cola 

3 24,71 o 14,80 0,60 parte na cola (70%) e parte na madeira (30%) 

4 24.589 22,20 0,90 na cola 

5 24,653 14,60 0,59 na cola 

6 24,760 19,70 0,80 parte na cola (60%) e parte na madeira (40%) 

7 24,758 26,50 1,07 na cola 

8 23,928 25,80 1,08 na cola 

9 24,515 27,26 1' 11 parte na cola (50%) e parte na madeira (50%) 

10 25,163 31' 13 1,24 parte na cola (70%) e parte na madeira (30%) 

11 24,918 24,87 1,00 na cola 

12 23,412 30,70 l ,3 1 na cola 

13 23,925 28,50 l '19 na madeira 

14 24,721 25,30 1,02 parte na cola (40%) e parte na madeira (60%) 

15 24,060 28,15 1 '17 na madeira 

Valor médio (fg,.,m) 0,98 

Valor característico (fg,.,k) 0,69 

Desvio padrão (S.~.) 0,24 
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Ensaio: Cisalhamento corpos de prova de controle (madeira seca ao ar) 

Identificação A, .. , F.-.; f.·.i Observações 
CP (cm2

) (kN) (kN/cnl) 

l 24,745 22,00 0,89 

2 24,885 22,40 0,90 

3 24,854 26,70 1,07 

4 25,442 21,34 0,84 

5 24,975 28,20 1,13 

6 25,230 26,00 I ,03 

7 25,034 23,60 0,94 

8 24,510 19,70 0,80 

9 23,481 24,10 1,03 

10 24,500 22,15 0,90 

11 24,808 16,48 0,66 

12 23,415 20,08 0,86 

13 24,728 12,76 0,52 

14 25,0 1 o 28,76 1,15 

15 24,814 28,15 1, I 3 

Valor médio (f. .. m) 0,92 

Valor característico (f..,~;) 0,66 

Desvio padrão (S,.) 0,18 
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Ensaio: Tração normal na lâmina de cola (madeira seca ao ar) 

Temperatura: 25°C I T. de penetração: I Omin. 1 Pressão: 0,06kN/cm2 

Identificação Agt9o. ; Fgt9o.; }~t90g.i Modo de ruptura 
CP (cnl) (kN) (kN/cm2

) 

1 12,419 2,65 0,21 na madeira 

2 13,1 62 2,95 0,22 na madeira 

3 13,387 2,80 0,2 1 parte na madeira (70%) e parte na cola (30%) 

4 13,253 2,70 0,20 parte na madeira (50%) e parte na cola (50%) 

5 12,814 2,71 0,21 parte na madeira (40%) e parte na cola (60%) 

6 12,731 1,50 0,12 na madeira 

7 13,084 2,40 o, 18 na cola 

8 13,409 2,91 0,22 na madeira 

9 12,981 2,78 0,21 na madeira 

10 12,856 3,00 0,23 parte na cola (30%) e parte na madeira (70%) 

11 13,163 1,90 0,14 na madeira 

12 14,081 1,58 O, 11 parte na cola (50%) e parte na madeira (50%) 

13 13,641 1,20 0,09 na madeira 

14 13,32 1 2,60 0,20 na cola 

15 13,564 2,41 0,18 na madeira 

Valor médio (fg,9og,m) 0,18 

Valor característico (fg,9og,k) 0,13 

Desvio padrão (Sg,9o) 0,05 
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Ensaio: Tração normal corpos-de-prova de controle (madeira seca ao ar) 

Identificação A,9o,; F,9o,; ./;90,i Observações 
CP (cm2

) (kN) (kN/cm2
) 

I 12,402 l ,85 o, 15 

2 12,579 6,70 0,53 

3 13,450 1,55 0,12 

4 13,062 0,85 0,07 

5 12,523 2,60 0,21 

6 12,970 2,75 0,21 

7 12,787 2,96 0,23 

8 12,162 3,20 0,26 

9 13,425 3,08 0,23 

lO 13,184 1' 13 0,09 

11 14,010 2,58 0,18 

12 13 ,829 2,10 0,15 

13 14,160 1,35 0,10 

14 13,950 2,84 0,20 

15 13,782 2,38 0,17 

Valor médio (f,9o.m) 0,19 

Valor característico (f,9o.k) 0,13 

Desvio padrão (S,9o) o, 11 
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Ensaio: Tração paralela na madeira com emenda dentada (madeira seca ao ar) 

Temperatura: 25"C r T. de penetração: - I Pressão: I ,00 kN/cm2 

Identificação AgtO,t F gtO,i ./~tO,i Modo de ruptura 
CP (cm2

) (kN) (kN/cm2
) 

I 3,451 22,97 6,66 na emenda e na madeira 

2 3,389 12,55 3,70 na emenda e na cola 

3 3,426 19,00 5,55 na emenda e na cola 

4 3,52 9,63 2,74 na madeira fora da região da emenda 

5 3,468 25,73 7,42 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

6 3,443 19,80 5,75 na emenda c na cola 

7 3,478 18,15 5,22 na emenda e na cola 

8 3,512 23,00 6,55 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

9 3,369 22,50 6,68 na emenda e na cola 

lO 3,4 13 19,36 5,67 na emenda e na cola 

11 3,402 25, 16 7,40 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

12 3,329 25,68 7,71 na madeira, parte na madeira e parte na cola 

13 3,456 7,59 2,20 na madeira fora da região da emenda 

14 3,452 17,97 5,2 1 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

15 3,507 19,94 5,69 na emenda e na cola 

16 3,487 27,00 7,74 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

17 3,488 23,37 6,70 na emenda e na cola 

18 3,397 17,00 5,00 na emenda e na cola 

19 3,509 9,97 2,84 na madeira fora da região da emenda 

20 3,366 22,26 6,61 na emenda e na cola 

21 3,473 21 ,14 6,09 na emenda, parte na madeira e parte na cola 

Valor médio (fg,o,m) 6,09 

Valor característico (fg,o,k) 4,26 

Desvio padrão (Sgtn) 1,63 
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Ensaio: Tração paralela corpos de prova de controle (madeira seca ao ar) 

Identificação A,o,; F, o,; j;o,; Observações 
CP (cnl) (kN) (kN/cm2

) 

1 3,455 15,00 4,34 

2 3,463 41,00 11 ,84 

3 3,339 9,50 2,85 ruptura próximo à região de ancoragem 

4 3,456 6,00 1,74 

5 3,398 2 1,71 6,39 

6 3,463 19,40 5,60 

7 3,369 30,00 8,90 

8 3,488 9,84 2,82 

9 3,470 31,80 9,16 

lO 3,5 16 32,00 9,10 

11 3,480 2 1,34 6, 13 

' I 
12 3,436 30,00 8,73 

13 3,491 6,63 1,90 

14 3,413 22,70 6,65 

15 3,500 21,74 6,21 

16 3,486 20,94 6,01 

17 3,508 19,47 5,55 

18 3,490 19, 12 5,48 

19 3,480 7,98 2,29 

20 3,395 25,87 7,62 

21 3,504 23 ,15 6,61 

Valor médio (f:o.k) 6,00 

Valor característico (/,o,k) 4,20 

Desvio padrão (S,n) 2,70 
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