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RESUMO
O fornecimento de madeira nativa de alta densidade para a construção de estruturas
pré-fabricadas com peças de grandes bitolas está se tornando cada vez mais caro,
em função da pressão sobre as reservas naturais e conseqüente escassez do
material.
Para que o uso da matéria-prima não acelere o desmatamento e resulte em um
processo irreversível, deve-se exigir que a madeira seja obtida através de manejos
sustentáveis, o que em vista dos conhecimentos atuais garantiria fornecimento
contínuo, permanente e sem prejuízo ao ambiente.
Em contrapartida, os perfis obtidos serão menores. Surgiu então o problema: como
unir peças de bitolas pequenas para formar um elemento composto, sem perda
excessiva da eficiência. Conectores usuais como pregos e parafusos quando
utilizados, resultam em elementos de baixa eficiência, com momentos de inércia
equivalentes entre 40-60% da peça maciça. O processo de colagem, embora
funcione muito bem com madeiras de baixa densidade, geralmente o Pinus, não é
indicado para madeiras nativas de alta densidade.
Optou-se por investigar outros conectores metálicos, pela facilidade de aplicação.
Chegou-se então aos parafusos de rosca longa, contínua ou não, fabricados
principalmente na Europa e utilizados de forma inclinada, o que maximiza sua
resistência e eficiência.
Estudos realizados com esses parafusos demonstram que os mesmos funcionam
muito bem em madeiras de baixa densidade, mas os ensaios realizados
demonstraram que a tecnologia não poderia ser importada de forma direta sem
antes ser adaptada à nossa realidade e sem contar com o custo de importação
desses conectores.
Utilizando-se parafusos nacionais, chegou-se à conclusão que o material não
corresponde inteiramente às necessidades, muito embora a eficiência tenha
aumentado pelo simples fato de aplicá-los inclinados.
Ficou provado que o uso desses parafusos de forma não perpendicular, e sim
inclinado em relação às fibras da madeira é mais eficiente e que são necessárias
algumas modificações nos mesmos para que possam ser utilizados com grande
eficiência, o que em tese depende muito mais da capacidade de produção das
empresas que os fabricam.
Palavras-chave: parafusos de rosca contínua, parafusos longos, 45º, madeira
nativa, SFS, CISER, ITA Construtora.

ABSTRACT
The availability of high-density native wood for civil construction, specially for
prefabricated structures, where large elements are used, became very expensive due
to environment protection and species scarcity.
On the other hand, small cross section can be found, but it is necessary to join pieces
in order to form large elements efficiently.
The efficiency of connectors such as nail, screws, or metal plates is low, about 40 to
60% of the modulus of elasticity of solid wood, and gluing is not indicated for highdensity species. In this study was followed the technology developed for long screws
with continuous threads, inclined driven in the wood. This type of connector is
extensively used in Europe and United States and a similar type of Brazilian screw
was used.
It was concluded that the efficiency can be increased when the screws are driven
inclined, rather than perpendicular to the beam axis. Better results could be achieved
if the screws were properly modified to attend the expected performance.
Keywords: Screw with Continuous Threads, long screws, inclined screws, jatobá,
SFS, Ciser, Ita Construtora.
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1

INTRODUÇÃO

A madeira é seguramente o único material renovável empregado na construção.
Matérias-primas como o aço, têm mostrado com o constante aumento do seu preço
no mercado o quão importante é o uso adequado dos recursos naturais. Distâncias
cada vez maiores são percorridas para a obtenção de areia para a fabricação de
concreto, e grandes áreas de mata são devastadas para a extração de minério
utilizado na fabricação do cimento.
De acordo com o tratado de Quioto (ratificado em 2004 graças à adesão da Rússia),
deve-se reduzir a emissão global de gases causadores do efeito estufa em 5,2% de
2008 a 2012. Existem basicamente duas formas disto ser feito: uma delas é
simplesmente reduzir qualquer emissão desses gases implementando-se políticas
de controle, e a outra é fixar a maior quantidade possível de carbono da atmosfera,
que é justamente o ingrediente básico das árvores. Por outro lado, o tempo mínimo
de permanência do carbono na atmosfera é estimado em 100 anos (AMBIENTE
BRASIL, 2005), período muito longo para usos menos nobres para a madeira, como
é o caso do emprego em fôrmas de concreto.
Sendo assim, é fácil concluir que quanto maior o tempo de uso do material, melhor
será para o equilíbrio natural entre desenvolvimento econômico e uso dos recursos
naturais. A madeira empregada como estrutura atende perfeitamente esse quesito,
por apresentar um seqüestro longo do carbono da atmosfera, de pelo menos o
tempo de vida útil da construção, que hoje não será menos de 50 anos. Para que
isso seja garantido, incentivos diversos têm sido empregados em todo o mundo para
favorecer o emprego de madeira na construção, como no caso da França, onde será
exigido até 2010 o aumento de pelo menos 25% de madeira utilizada nas
construções, de forma permanente, passando dos atuais 10% empregados para
12,5%. De acordo com os cálculos franceses para aquele país, isso representará 7
milhões de toneladas de CO2 a menos na atmosfera por ano (MINISTÈRE DE
L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, 2001).
O Brasil é um país com uma grande variedade de espécies e com grandes reservas
de madeiras ainda disponíveis, muitas delas com características físicas e mecânicas
muito superiores às das espécies comumente utilizadas em reflorestamentos.
Hoje, com vistas à proteção do meio ambiente, a forma aceita como a mais correta
para a exploração dessas madeiras é o manejo sustentável, que garantirá a
existência das espécies ao mesmo tempo em que não impede a atividade
econômica. Por outro lado, o manejo trouxe mais uma variável ao uso das espécies
de árvores nativas: as peças serão extraídas com bitolas cada vez menores, nem
sempre adequadas aos grandes projetos.
O mercado brasileiro de construção habitacional de padrão médio-alto em madeira,
ao contrário do que acontece na América do Norte e Europa onde as soluções
normalmente recaem sobre peças laminadas coladas ou seções compostas, utiliza
peças maciças de madeira de alta resistência e de grandes bitolas, por ser a solução
mais fácil e até então mais barata. Esse uso exige árvores de grande porte para sua
obtenção, quase exclusivamente provenientes da região norte do país. Hoje, o custo
de transporte e de processamento (exemplo: secagem), elevam o custo ou
inviabilizam o seu uso.
Nestas condições, o autor desenvolveu ao longo de 8 anos de trabalho na ITA
Construtora, diversos projetos utilizando predominantemente as madeiras de jatobá
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e cumaru provenientes do Maranhão e Acre, respectivamente, acompanhando todo
este processo de mudança.
Tentando antecipar problemas de fornecimento, deu-se início na ITA, empresa
especializada no projeto, fabricação e montagem de estruturas de madeira e que
patrocinou parte do trabalho, um estudo visando adequar o uso de madeira para
estruturas ao novo cenário de fornecimento que está se formando e às exigências
do mercado consumidor. Ao mesmo tempo em que o cliente exige o uso de madeira
extraída de forma ambientalmente correta, a arquitetura exige cada vez mais do
material com os seus grandes vãos e peças esbeltas, e isso só é possível com um
melhor aproveitamento das características físicas e mecânicas das peças.
Para tornar uma estrutura mais eficiente é preciso atentar para a transmissão de
cargas através dos elementos desta. Genericamente falando, quanto melhor
funcionarem as ligações entre peças e partes da estrutura, maiores serão os vãos
vencidos, mais esbeltas serão as peças e melhor será a situação de estabilidade.
Para que as cargas impostas às estruturas sejam suportadas tanto por peças
maciças como por peças compostas, é necessário que se faça a união das peças de
forma a funcionarem solidariamente, como uma estrutura única, minimizando
deformações e maximizando a eficiência na transmissão dos esforços. União de
peças de madeira nativa de alta densidade nunca foi uma tarefa fácil, pois são
espécies de difícil colagem. A colagem pode garantir um bom desempenho, mas
nem sempre é a solução econômica e tecnicamente mais viável.
A maior parte dos avanços em conexões de estruturas de madeira ocorre na Europa
e América do Norte, devido principalmente ao largo uso da madeira na construção.
Infelizmente o volume desses conectores empregados em nosso país é muito
pequeno, o que acaba inviabilizando o seu fornecimento ou produção.
A escolha dos conectores baseou-se no sucesso do emprego de parafusos de longo
comprimento e rosca contínua em madeiras de baixa densidade.
Indiretamente, pretende-se com esse e outros estudos que eventualmente venham a
sucedê-lo, tornar o uso da madeira mais racional, com o aproveitamento de perfis de
menor seção disponíveis no mercado.
Nesse trabalho será dado um maior enfoque à união de madeiras para a formação
de peças compostas, com alguns comentários sobre a união entre diferentes partes
da estrutura, apenas para indicar outros tipos de ligações possíveis de serem
realizados.
2

OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho, com base nos recentes experimentos, é estudar o
comportamento de elementos compostos produzidos com peças de madeira nativa
de alta densidade, unidas através de parafusos inseridos de forma inclinada, não
perpendicular às fibras.
Conseqüentemente, buscou-se avaliar os parafusos existentes no nosso mercado, e
de que forma eles poderiam ser utilizados para maximizar o desempenho em
comparação aos parafusos importados.

13
3

JUSTIFICATIVA

Para tentar solucionar o problema de união de peças maciças de madeiras de alta
densidade, tornou-se necessário para a empresa buscar alternativas, através de
uma pesquisa sobre as possíveis conexões, o que resultou numa extensa lista,
porém deparando sempre com o tradicional problema de baixa eficiência. Os
avanços da tecnologia na área de equipamentos e conectores, técnicas modernas
de industrialização e o uso de softwares de simulação possibilitam a elaboração de
projetos de peças compostas de madeira com o uso de seções menores e com
maior economia e controle da qualidade. Dentre as possíveis soluções para o
problema, optou-se pelo que havia de mais promissor: as recentes pesquisas com
parafusos longos, de rosca contínua ou não.
4
4.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A madeira

As características mais importantes relativas aos materiais empregados em uma
construção são com certeza a durabilidade natural e resistência mecânica frente às
solicitações de uso, e o mesmo se dá com a madeira. A escolha da espécie a ser
utilizada também deve seguir esses preceitos, que aliada a um projeto que leve em
conta as limitações naturais do material garanta a maior vida útil possível à estrutura.
Com isso, economiza-se na construção e na manutenção da mesma, além de
diminuir o desperdício de um recurso natural e aumentar o ciclo de seqüestro de
carbono.
As características físicas e mecânicas das espécies são muito influenciadas pelo
ambiente no qual se desenvolvem. O clima, regime de chuvas, composição do solo e
vários outros fatores acabam por determinar a formação da árvore e portanto
gerando variações muitas vezes entre indivíduos da mesma espécie.
4.1.1 Resistência mecânica
Como não é um material fabricado, a determinação das características da madeira a
ser utilizada é de extrema importância. Assim como em outros materiais, o uso de
tabelas com valores característicos é muito comum, mas estes valores devem ser
constantemente verificados em amostragens feitas nas remessas recebidas para
cada fornecedor.
A resistência mecânica está associada principalmente à estrutura microscópica da
espécie, sendo o índice de vazios um fator determinante (figuras 1 e 2). Quanto
maior o índice de vazios, menor a densidade e conseqüentemente menor a
resistência (fig. 3). A disposição dos elementos anatômicos, sobretudo as fibras no
caso das dicotiledôneas, também tem grande influência. Por ser um material com
fibras direcionadas, a resistência é diferente para cada direção. A maior resistência
se dá na direção longitudinal, paralela às fibras, no sentido do crescimento vertical
da árvore. Nas outras direções, radial e tangencial, a resistência não apresenta
variações relevantes, portanto pode ser tratada como uma só, normal às fibras
(CALIL JR., LAHR, DIAS, 2003).
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Figura 1. Aspectos anatômicos das dicotiledôneas (CALIL JR., LAHR, DIAS, 2003)

Figura 2. Aspectos anatômicos das coníferas (THELANDERSSON, LARSEN, 2003)
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Figura 3. Variação resistência média à compressão paralela às fibras (fc0) e do
módulo de elasticidade longitudinal (Ec0) em função da massa específica aparente
(ρap) (PFEIL, 1994)
Uma das grandes vantagens da madeira é a sua alta relação entre resistência e
densidade, tornando o material um dos mais eficientes para a construção de
estruturas: consegue-se projetar estruturas esbeltas com cargas na fundação muito
baixas. A figura 4 mostra um diagrama criado para auxiliar na seleção de materiais
em função das solicitações do uso, com linhas guias de desempenho (essas linhas
representam a relação resistência/densidade constante – P=3, P=10 etc). Nota-se
que as madeiras estão acima da faixa de desempenho P=30, com índice superior
aos aços, pois estas têm na média um desempenho mecânico muito alto em relação
à baixa densidade. O mesmo não ocorre em relação ao módulo de elasticidade, pois
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embora o gráfico não mostre, o desempenho dos aços em relação ao índice módulo
de elasticidade/massa específica é cerca de 70% acima do mesmo índice para as
madeiras na flexão e cerca de 40% acima na compressão paralela às fibras.

Figura 4. Diagrama de seleção de materiais baseado na resistência em função da
densidade (CALLISTER, 2002)

4.1.2 Umidade, Processamento e Estabilidade Dimensional
A umidade é uma das características mais importantes no uso de madeiras pois tem
influência direta na resistência mecânica e na estabilidade dimensional. Quanto
maior a umidade, menor a resistência, que decresce a medida que se aproxima da
saturação das fibras até ficar constante (fig. 5) e quanto maior a umidade da peça já
processada, maiores serão os problemas de estabilidade dimensional em função da
secagem. As retrações na madeira variam conforme a espécie e por ser um material
anisotrópico, variam também conforme a direção analisada. Dependendo da posição
do corte, é comum classificar o material como ortotrópico. Tome-se como exemplo
as espécies de 1-Carvalho Brasileiro, 2-Eucalipto e 3-Pinho brasileiro (fig. 6).
Enquanto na direção longitudinal as retrações na secagem não passam de 0,4%, na
direção radial elas ficam entre 3 e 6% e na tangencial entre 7 e 14% (fig. 7).
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Teor de umidade da madeira (%)
Figura 5. Variação da resistência da madeira em função do teor de umidade (PFEIL,
1994)

Teor de umidade da madeira (%)
Figura 6. Retração ou inchamento de 3 espécies em função do teor de umidade e da
direção analisada (PFEIL, 1994)
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Figura 7. Variação das retrações conforme a direção (PFEIL, 1994)
O processamento de madeiras pode ser dividido basicamente em 3 fases:
•

Processamento primário ou desdobro;

•

Processamento secundário: secagem, classificação;

•

Usinagem

No desdobro, deve-se observar a disposição das fibras da madeira. Como o
crescimento da árvore se dá de forma a aumentar o diâmetro, os anéis de
crescimento fazem com que as fibras fiquem dispostas de forma paralela. Conforme
mencionado anteriormente, as maiores variações dimensionais em função secagem
se dão na direção tangencial, portanto o corte ideal para que as peças não sofram
deformações diferenciais é o radial.
Na figura 8, fica claro como a variação das retrações nas diversas direções pode
alterar a forma da peça desejada ou não, dependendo da direção dos cortes. A
retração da peça pode inutilizá-la antes mesmo da usinagem ou causar deformações
em uso que poderão comprometer uma estrutura do ponto-de-vista da estabilidade.
No corte 1, tangencial, a tendência após a secagem é que a peça mude de forma,
enquanto no corte 2 a tendência é que a peça só diminua de volume sem alterar a
forma.
A secagem de madeiras pode ser natural ou forçada, mas o objetivo é sempre o
mesmo, o equilíbrio da umidade da peça com o ambiente no qual ela será utilizada,
para que os efeitos indesejados das retrações diferenciais sejam minimizados. A
umidade de equilíbrio é função da espécie, da temperatura e da umidade relativa do
ar (CALIL JR., LAHR, DIAS, 2003). Como a madeira é um material higroscópico e a
temperatura e umidade relativa do ar variam o ano inteiro, retrações ou inchamentos
são comuns mesmo após a secagem.
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Figura 8. Estabilidade dimensional em função da disposição dos cortes (LINCOLN,
1989)
Nas madeiras nativas de alta densidade a secagem natural é um processo lento, e o
mais indicado principalmente quando se trata de peças de grandes bitolas. A
secagem artificial em estufas é um processo caro, ainda mais nesses casos em que
pode se estender por muito tempo. A experiência acumulada na ITA mostra que o
processo mais indicado para as madeiras nativas utilizadas (ex. jatobá e cumaru),
em peças com grandes bitolas (ex. 18x18 cm), é a secagem natural. A umidade de
equilíbrio pode demorar até alguns anos para ser atingida, portanto o estoque é um
elemento no processo de extrema importância. A secagem natural deve ser feita
com as peças dispostas conforme a figura 9, de modo que seja exposta a maior área
possível de cada peça, facilitando assim a evaporação uniforme.

Figura 9. Disposição das peças para o processo de secagem natural
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4.1.3 Durabilidade natural
A durabilidade natural quase sempre está associada à densidade das espécies,
embora não dependa diretamente dela. Depende muito mais da natureza química
dos elementos que a compõe e da estrutura do material. Sabe-se que o tanino e
outras substâncias fenólicas complexas são tóxicos aos organismos que a
deterioram, como cupins, brocas e fungos (PAES; MORAIS; LIMA, 2002).
As madeiras apresentam também grande variação de resistência ao ataque desses
organismos dependendo da posição na seção transversal em que o material é
extraído da árvore. O alburno na grande maioria das vezes é mais suscetível ao
ataque dos organismos xilófagos do que o cerne, por ser a parte da árvore por onde
circula a seiva, e também por conter uma menor concentração de extrativos tóxicos
(fig.10). Existem inclusive variações no próprio cerne, pois normalmente a
concentração dessas substâncias é maior na borda do cerne e menor na medula
(GOMES; FERREIRA, 2002).

ALBURNO
CERNE

MEDULA

Figura 10. Seção transversal da madeira de cumaru (foto Hélio Olga)
Independente desse fato, o mais comum em estruturas de madeira de alta
densidade é o “apodrecimento”, ataque de fungos deterioradores que dependem do
trinômio para se proliferarem: água, oxigênio e alimento (madeira). Para que não
ocorra o ataque é necessário que se elimine algum dos elementos, e logicamente o
mais fácil é eliminar a água. Por esse motivo, é imprescindível que a estrutura seja
projetada de maneira a evitar ao máximo o contato com a água e que a madeira
esteja em condição de equilíbrio de umidade com o ambiente.
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4.2

A questão ambiental

4.2.1 Tratado de Quioto
Em função do aquecimento global, em 2004 o protocolo de Quioto foi ratificado
graças à adesão da Rússia. O mecanismo prevê a redução dos gases causadores
do efeito estufa em 8% até 2012. Como o principal agente poluente é o CO2, devese garantir que o máximo possível seja extraído da atmosfera e fixado pelo maior
tempo possível. Como o material estrutural básico da árvore é o próprio carbono,
uma das formas de se fixá-lo é permitir o crescimento de florestas, através do plantio
ou manejo de matas nativas e exóticas.
4.2.2 Escassez de recursos x seções menores
Ainda é muito comum a derrubada de grandes áreas da área amazônica através de
um processo no qual dois tratores arrastam um “correntão”, derrubando toda a
cobertura vegetal que encontram pela frente (fig. 11). É um processo extremamente
agressivo e que não permite a recuperação da floresta, ainda mais porque após a
derrubada as áreas são utilizadas como pasto ou lavoura (COUTINHO, 2005).

Figura 11. Derrubada tradicional através de “correntão” (COUTINHO, 2005)
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O constante avanço das lavouras sobre as florestas e extração indiscriminada fez
com que as madeiras se tornassem cada vez mais escassas, o que por sua vez
acarreta na escalada dos preços e fornecimento de peças com bitolas cada vez
menores, como foi possível constatar ao longo de alguns anos na ITA.
4.2.3 Manejo sustentável
O manejo sustentável é a forma mais adequada de explorar a floresta sem causar
grandes impactos. Resumidamente, consiste em explorar uma área com toda a
tecnologia disponível para diminuir o impacto sobre o meio ambiente e manter 85%
da mata sem alteração. Para tanto, no processo de derrubada, altamente
especializado, somente as árvores de interesse econômico são retiradas (fig. 12), e
as vias abertas para essa finalidade são pré-definidas de modo a gerar o menor
impacto possível no meio-ambiente (fig.13).
Com isso garante-se que após 50 anos de exploração da área se complete um ciclo,
para logo após iniciar-se outro e assim o processo torna-se sustentável.

Figura 12. Levantamento das espécies
de interesse econômico em uma área de
manejo (foto Hélio Olga)

Figura 13. Mapa de abertura de vias em
uma área de manejo (foto Hélio Olga)

A garantia de que o processo está sendo feito de forma correta, é feita através da
emissão do “selo verde”, por ONG’s de renome internacional que controlam o
processo do início ao fim. A derrubada é feita através de tratores especiais e com
mão-de-obra especializada, muitas vezes treinada pela própria ONG (figuras 14 e
15).
Além de um procedimento técnico, o manejo engloba também procedimentos de
recursos humanos, para que o processo seja ambientalmente e socialmente correto.
A floresta deve ser encarada como um investimento empresarial, e com isso, de
acordo com os dados do WWF-Brasil, 2005, o desperdício de madeira fica reduzido
à metade, a produtividade aumenta em 13% e os acidentes de trabalho caem 20%
em média.
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Figura 14. Retirada seletiva de espécies
(foto Hélio Olga)

4.3

Figura 15. Controle da retirada (foto
Hélio Olga)

Estudo dos materiais compostos

O grande desafio da fabricação de peças compostas é fazer com que as mesmas
tenham um desempenho mecânico e propriedades elásticas mais próximas das
peças maciças de mesma seção. Isso significa que o momento de inércia da seção
composta tem que ser o mais próximo possível do momento de inércia da seção
maciça. Esta equivalência somente pode ser conseguida se a transmissão de
esforços internos na peça é feita de maneira eficiente através de ligações e usos de
conectores adequados.
A eficiência das ligações está associada às características da madeira. Espécies de
madeiras com baixa densidade (ex. pinus) e de fácil secagem, aceitam muito bem
processos de colagem, tornando mais fácil a tarefa de unir as peças. Já o trabalho
com as madeiras nativas, normalmente de alta densidade e de difícil secagem, é
dificultado ou muitas vezes inviabilizado.
A deformação em elementos de madeira como exemplo uma viga bi-apoiada, é
normalmente o limitador para o seu dimensionamento, tornando necessário que se
investiguem novas soluções de conexões que transmitam os esforços das vigas para
os pilares.
A título ilustrativo é apresentado na tabela 1 um resumo de um estudo feito pelo
autor para facilitar o pré-dimensionamento dos elementos de uma estrutura, no
momento da sua concepção, como critério de resistência. O eixo horizontal
representa as bitolas das vigas em estoque na ITA, e o vertical os comprimentos. Os
resultados são as cargas distribuídas máximas admissíveis para seus respectivos
critérios limitantes, sendo eles a deformação, o momento ou a cortante. Pode-se
notar que na maioria das vezes a deformação é o fator limitante.
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Tabela 1. Carga de trabalho distribuída admissível (kgf/cm) para vigas bi-apoiadas
de madeira de jatobá (valores de referência para pré-dimensionamento)

4.4

Ligações

4.4.1 Conectores
Neste trabalho foram pesquisados alguns tipos de conectores disponíveis no
mercado nacional e internacional (parafusos, anéis, pregos e chapas com dentes
estampados - CDE) e suas aplicações antes de se chegar aos parafusos inseridos
em ângulos que variam entre 45º e 135º em relação ao eixo do elemento estrutural.

Figura 16. Curvas características de força x deslocamento medidas em
ensaios de cisalhamento (THELANDERSSON, LARSEN, 2003)
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A seleção foi realizada de forma a atender quatro requisitos básicos do sistema ITA:
preço, aspecto estético final da montagem, facilidade de aplicação na fábrica ou em
campo e eficiência (resistência do conector e deformações nas ligações) - nessa
ordem. Os anéis foram descartados pela dificuldade de aplicação, principalmente em
utilizações onde se requer contra-flecha. Pregos têm uma eficiência baixa em
relação à deformação nas ligações (fig. 16 e ALMEIDA; FERREIRA, 1998), assim
como os parafusos empregados na forma tradicional, 90º em relação às fibras. As
CDE por sua vez têm um aspecto estético indesejado por serem visíveis.
Conseqüentemente, o melhor desempenho final foi o dos parafusos aplicados em
direções entre 45º e 135º em relação à direção das fibras, por ficarem contidos (não
são visíveis) e serem facilmente aplicados, além de serem relativamente baratos e
terem uma alta eficiência no que se refere às deformações (BLASS; BEJTKA, 2002).
4.4.2 Ligações entre elementos
Uma das formas de se conseguir um melhor desempenho da estrutura é fazer com
que os diferentes elementos da estrutura funcionem de forma solidária, transmitindo
esforços de momento entre eles. Essa transmissão tem perdas em função de ajustes
(pequenos deslocamentos), de forma a transformar a estrutura em uma estrutura
hiperestática, mas deve-se buscar melhorar essa transferência de esforços com o
uso de conectores mais eficientes.
Na figura 17, é sugerido o uso de parafusos entre uma viga e outra de uma forma
não convencional, ou seja, inclinados em relação ao eixo dos elementos. O autor
não se aprofundará muito nesse tema.

Figura 17. Ligação entre duas vigas com o uso de parafusos inclinados
(SFS-Intec, 2001)

4.4.3 Ligações entre peças
Para utilizar peças de seções menores em estruturas e com isso obter o mesmo
resultado de peças de grandes bitolas, é necessário o uso de peças compostas. A
eficiência das mesmas está relacionada à eficiência dos conectores utilizados, e daí
surge mais uma forma de emprego para os parafusos longos, a ligação entre peças
para formar elementos de uma estrutura (fig.18). Nota-se que na figura os parafusos
têm as suas partes centrais sem rosca. Isso se deve ao fato da seção sem rosca ter
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uma resistência ao esforço de cisalhamento (que no caso da figura ocorre na parte
central do conector) superior à seção com rosca, pois não tem perdas por resiliência.

Figura 18. Ligação entre duas peças com o uso de parafusos
inclinados (SFS-Intec, 2001)

4.5

Estudos

4.5.1 Screw with Continuous Threads in Timber Connections (Blass; Bejtka,
2001) e Joints with Inclined Screws (Blass; Bejtka, 2002)
Os autores Blass e Bejtka desenvolveram alguns estudos envolvendo parafusos
inclinados, sendo dois os analisados neste trabalho, ambos anexados no final do
trabalho.
O estudo de 2002 apresenta uma análise aprofundada do comportamento teórico da
ligação com parafusos inclinados, com a apresentação de modelos matemáticos
para tal. Como o interesse do presente trabalho é a parte experimental, consta aqui
somente como referência.
No estudo de 2001, são apresentados resultados de ensaios experimentais,
variando-se o ângulo α em que os parafusos foram inseridos (α = 90º para ângulo
perpendicular às fibras). Os ensaios foram realizados com espécies de baixa
densidade (em torno de 450 kg/m3) e parafusos de rosca contínua, autoatarraxantes, de diâmetro 7,2 mm e comprimento 182 mm, conforme figura 19. Para
se avaliar a influência do atrito, um filme plástico foi inserido entre as peças de
madeira.
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Figura 19. Montagem do ensaio (BLASS; BEJTKA, 2001)
Os resultados obtidos mostram um ganho considerável na capacidade de carga e
rigidez da ligação (fig. 21). A maior capacidade de carga atingida (α =60º) ficou cerca
de 53% acima da capacidade de carga para o ângulo de 90º, perpendicular às fibras,
o que garante um desempenho mecânico superior para o mesmo conector apenas
variando-se o ângulo de penetração.

Figura 20. Corte da amostra do ensaio (BLASS; BEJTKA, 2001)

28

Rigidez da ligação (kN/mm)

Capacidade de Carga (kN)

De acordo com os autores, parafusos inseridos em ângulos inferiores a 60º só não
apresentaram desempenho melhor porque ocorria uma diminuição da penetração
conforme se diminuía o ângulo. Mas o resultado mais importante diz respeito à
rigidez da ligação, que para o ângulo de 45º foi 12 vezes superior à montagem para
o ângulo de 90º, conforme descrito também por Thelandersson e Larsen (2003). Isso
representa um ganho excepcional principalmente porque o desempenho de
estruturas compostas depende em grande parte do desempenho das conexões
entre os seus elementos, em se tratando da deformação total da peça composta.

Ângulo α entre o eixo do parafuso e a direção da força (º)
Figura 21. Resultados dos ensaios de capacidade de carga e rigidez das ligações
(BLASS; BEJTKA, 2001)
Os autores formularam também uma teoria para prever o comportamento deste tipo
de ligação, com resultados satisfatórios e próximos aos obtidos na prática.
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4.5.2 Determinação da Rigidez Efetiva das Vigas de Madeira Composta
(ALMEIDA; FERREIRA, 1998)
Os autores apresentaram o trabalho com o intuito de analisar a eficiência das
ligações pregadas e comparar os valores obtidos com as especificações da NBR
7190/97. Foram utilizadas peças de madeira serrada, dicotiledôneas classe C60,
unidas por pregos conforme o esquema abaixo (fig. 22).

Figura 22. Esquema de montagem (ALMEIDA; FERREIRA, 1998)
Os resultados obtidos (fig. 23) demonstravam que os valores obtidos nos ensaios se
aproximavam muito mais das especificações do Eurocode 5, EVN 1-1, 1995, do que
da Norma Brasileira para Projetos de Estruturas de Madeira NBR 7190/97, sendo
portanto mais indicado o uso do Eurocode para o dimensionamento dessas peças.
De qualquer forma, os resultados apresentados apontam para uma eficiência muito
baixa das ligações pregadas.

Figura 23. Resultados dos ensaios (ALMEIDA; FERREIRA, 1998)
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4.5.3 Utilização de Madeira de Eucalyptus em Estruturas de Pontes
(ABDALLA, 2002)
A autora desenvolveu um estudo teórico e experimental de uma ponte de madeira
constituída de madeira roliça de eucalipto citriodora. A avaliação do desempenho
das ligações, feitas através de anéis metálicos, mostrou que estes poderiam ser
utilizados para a montagem de vigas compostas com facilidade (com o uso de
ferramenta desenvolvida pela autora) e um momento de inércia do conjunto
solidarizado de no mínimo duas vezes o das peças não-solidarizadas.
Entretanto a autora destaca que o desempenho das ligações é muito dependente do
processo de fabricação e da homogeneidade das peças ligadas, dificuldades
também encontradas pelo autor para o uso desses conectores no sistema estrutural
da ITA.
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5
5.1

EXPERIÊNCIA DO AUTOR
Ita Construtora

O autor trabalhou durante 8 anos na ITA, empresa especializada em estruturas de
madeira pré-fabricadas, principalmente voltada ao mercado residencial de médio-alto
padrão.
5.1.1 Sistema Ita – projeto, fabricação e montagem
O sistema da ITA Construtora foi desenvolvido ao longo de mais de 25 anos, em
função de necessidades de clientes, arquitetos, processo de fabricação e do próprio
material.
No começo não era exatamente um sistema construtivo industrializado, tratava-se
simplesmente de uma releitura da forma tradicional de construir em madeira no
Brasil. Conforme foram surgindo as dificuldades de processamento e montagem,
percebeu-se que quanto menor a interferência do cliente e quanto maior a
repetitividade dos elementos estruturais, melhor o resultado em termos de qualidade
e velocidade.
Criou-se então um sistema industrializado, que mesmo limitado a poucos elementos
estruturais atende a quase todo tipo de arquitetura. O fato de a empresa projetar,
fabricar e montar também ajuda muito porque os erros cometidos podem ser
eliminados com pequenas modificações no sistema ou na forma de projetar.
O sistema basicamente pode ser reduzido a pilares, vigas e barrotes (piso e
telhado), conforme figura 24.

Figura 24. Sistema ITA
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As vigas são montadas na forma bi-apoiadas e as peças são de grandes bitolas. As
ferragens atualmente utilizadas na montagem não permitem a transmissão de
momentos (fig. 25) sendo, portanto, um sistema não muito eficiente do ponto-devista mecânico. Em função de serem bi-apoiadas, as deformações das vigas são
grandes e requerem peças de grande altura.
Pelos fatos e problemas identificados, várias proposições de estudos podem ser
indicadas, sendo o uso de parafusos inclinados o escolhido para um estudo mais
aprofundado.

Figura 25. Cantoneira e parafusos utilizados na montagem para unir vigas a pilares

5.1.2 Detalhes – uso correto da madeira
O projeto da estrutura e detalhes construtivos são os fatores que podem garantir a
sua eficiência tanto em termos mecânicos como em durabilidade. A madeira tem as
suas limitações que devem ser respeitadas para que a vida útil não seja reduzida.
Estruturas cujos detalhes construtivos são mal-projetados normalmente são aquelas
que desperdiçam materiais e deixam a madeira exposta às solicitações para as
quais o material não tem resistência adequada. Erros muito comuns são beirais
curtos, deixando os elementos da estrutura expostos ao sol e chuva, peças em
contato direto com o solo ou água, pintura inadequada da madeira, sub e
superdimensionamento e conexões entre elementos mal executadas. As
conseqüências normalmente são deformações excessivas, apodrecimento e até
colapso da estrutura.

33
Nas fotos a seguir, temos alguns exemplos acompanhados pelo autor de como o
detalhamento do projeto ou a má conservação pode influenciar negativamente na
vida útil da estrutura.
No primeiro exemplo (fig. 26), vê-se claramente a diferença, na mesma obra, entre
peças impermeabilizadas com massa epóxi e pintura branca, e uma divisória que
não recebeu tratamento algum. Mesmo completamente exposta, a divisória
permaneceu praticamente intacta, ao passo que a estrutura, por estar
impermeabilizada, impediu que a água que penetrou ou que já estava contida na
peça pudesse ser eliminada naturalmente. O acúmulo de água propiciou então o
apodrecimento de partes da estrutura, motivo pelo qual a ITA acrescentou ao seu
manual de utilização e conservação fornecido aos clientes uma recomendação na
qual proíbe o uso de produtos que impermeabilizem criando filme sobre a superfície
da madeira, sob pena de perda da garantia. O produto industrializado mais
adequado para estas situações são os stains.

Figura 26. Diferença entre duas estruturas de uma mesma obra relativa à
conservação com o uso de produtos químicos
Outro erro comum é a falha no detalhamento do projeto estrutural quanto à proteção
das chuvas. A figura 27 mostra uma casa na qual a varanda de um dos quartos não
conta com proteção do beiral. Como a água da chuva não encontrava barreiras e por
uma infeliz conjunção de fatores como falta de insolação (mata muito próxima e
densa) e sentido de caimento da varanda para dentro dos quartos, era
constantemente acumulada nos pilares o que veio ocasionar no apodrecimento dos
mesmos. Atualmente existe uma lista extensa de recomendações para os arquitetos
que desejam contratar a empresa ou simplesmente utilizar a madeira em suas
construções de modo a impedir o acúmulo de água em qualquer parte da estrutura.
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Figura 27. Erro de projeto – falta de beiral

5.1.3 Madeiras e bitolas empregadas
Durante os anos em que o autor trabalhou na empresa, as madeiras utilizadas foram
o jatobá e o cumaru. Elas foram escolhidas dentre as madeiras ofertadas pelos
fornecedores por apresentarem características físicas e mecânicas muito boas em
relação a critérios de resistência, durabilidade, facilidade de usinagem, aspecto da
madeira aparelhada e bitolas dentro dos padrões criados pela ITA.
As bitolas mais utilizadas pela empresa são (em cm):
•

Pilares: 17x17, 12x12;

•

Vigas: 12x12, 12x16, 12x20, 12x24, 12x28, 12x32, 12x36;

•

Barrotes de piso: 6x12, 6x16, 6x20, 6x24;

•

Barrotes de telhado: 6x12, 6x16, 6x20.

5.1.4 Deficiências e dificuldades
Talvez a maior preocupação em qualquer empresa que utiliza na sua linha de
produção matérias-primas de qualquer espécie seja o fornecimento destas. Não se
pode programar uma linha de produção ou entrega sem que se tenha certeza de que
essa linha será abastecida conforme a necessidade e que a matéria-prima, no caso
a madeira, estará disponível para aquisição. Madeiras nativas de alta densidade,
atualmente, estão quase todas disponíveis apenas na região amazônica. Como a
região fica praticamente inacessível durante 4 meses do ano devido às chuvas, é
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necessário criar um estoque suficientemente grande para abastecer a linha de
produção durante esse período, o que encarece o processo.
Outra preocupação constante diz respeito à montagem. A maioria das obras localizase em regiões de difícil acesso, o que torna a inviável o uso de gruas ou guindastes
e conseqüentemente torna a montagem penosa para os carpinteiros. Esse é mais
um motivo para se tentar reduzir as seções das peças.
5.1.5 Mercado
Atualmente o mercado (clientes) está desenvolvendo uma consciência
ambientalmente correta, valorizando o uso de madeiras provindas de
reflorestamento ou de manejo. Como o uso dessas madeiras não encarece o
processo a ponto de inviabilizá-lo, a tendência é o aumento na sua utilização.
5.1.6 Necessidade de aprimoramento
Dentre todos esses elementos e formas de execução das ligações está presente a
necessidade de se trabalhar peças de dimensões menores (vigas e pilares) de forma
composta, tendo em vista o controle da umidade e a produção de peças com o uso
de seções e conectores adequados.
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6

ESTUDO EXPERIMENTAL

As madeiras utilizadas na execução dos ensaios foram o jatobá e o cumaru. Elas
foram escolhidas por serem madeiras nativas, de alta densidade e bom desempenho
mecânico, e dentre as nativas por serem relativamente fáceis de serem obtidas,
motivos pelos quais também são as duas espécies utilizadas atualmente pela ITA. A
tendência na empresa é o maior uso do cumaru, pois este provém de fornecedores
com áreas de manejo e certificação no Acre, o que em tese garante o seu
fornecimento a longo prazo.
6.1

Classificação do material

Foram realizados cerca de vinte ensaios para caracterização e classificação das
madeiras empregadas (jatobá e cumaru, dicotiledôneas), e os resultados obtidos
foram comparados com aqueles descritos nas tabelas de características das
madeiras brasileiras publicadas pelo IPT (MAINIERI; CHIMELO, 1989). Os dados
obtidos estão de acordo com os dados das tabelas e permitiram a classificação,
conforme a NBR 7190/97, como classe C60.
6.2

Ensaios de parafusos

6.2.1 Introdução
Os ensaios a seguir foram realizados com o intuito de se avaliar o uso de parafusos
inclinados em relação ao eixo das peças, entre peças ou elementos de uma
estrutura de madeira nativa de alta densidade. Os estudos realizados com os
mesmos conectores em madeiras de baixa densidade apresentaram resultados
excelentes, com eficiência muito alta na transmissão de esforços. Portanto, buscouse avaliar se teriam a mesma eficiência em madeiras nativas de alta densidade.
Na Europa, os parafusos utilizados para esse fim possuem rosca soberba, contínua,
diâmetros variando entre 4mm e 8mm e de grandes comprimentos, até 600mm. São
fabricados por empresas muito especializadas e sendo assim, caros e de difícil
obtenção, fato pelo qual não foram utilizados nesse ensaio. A tabela 2 mostra um
exemplo de conector fabricado pela Suíça SFS.
O princípio de utilização desses conectores é a transferência de cargas através de
esforços de tração no parafuso e compressão na superfície de contato das peças
(BLASS; BEJTKA, 2002), e não através do cisalhamento no parafuso, como
normalmente são utilizados. Isto se deve ao fluxo dos esforços (decomposição das
forças) e posicionamento dos parafusos.
Tabela 2. Parafuso padrão SFS
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6.2.2 Fornecedores
Os fornecedores foram decisivos para a escolha dos conectores. Primeiro porque a
distância tem ligação direta com o preço, e depois porque pode indicar a
procedência do material utilizado na fabricação. Os fornecedores selecionados para
os ensaios foram a CISER (brasileira) e a SFS (suíça). Como a distância e o preço
não permitiram o uso freqüente dos parafusos suíços, os ensaios seguiram com os
parafusos da CISER.
6.2.3 Ensaio CISER
Para o presente estudo foram utilizados parafusos para madeira, cabeça chata para
fenda, rosca soberba, diâmetro nominal 6,1mm, comprimento 100mm e aço SAE
1010/20 (fig.28), conforme especificados pelo fabricante (CISER, 2002) e
comumente encontrados no mercado. Os diâmetros de pré-furação utilizados foram:
4,5mm para a parte roscada e 5,5mm para a parte lisa.

Figura 28. Parafuso padrão CISER
As peças foram fabricadas conforme mostram as figuras 29 a 32. O entalhe feito nos
banzos superior e inferior das vigas, embora represente uma pequena perda de
resistência, é um pré-requisito de montagem da ITA, pois a facilita e impede que
diferenças na superfície de união sejam visíveis quando montadas. O ensaio foi
realizado no Laboratório de Propriedades da Madeira – IPT, seguindo as
recomendações da NBR 7190/97. Optou-se pelo ensaio monotônico para que fosse
possível analisar as deformações geradas pela acomodação da ligação. Foi utilizada
instrumentação simples, com relógios comparadores em cada lado da peça, com
precisão de centésimo de milímetro. A leitura foi realizada em pontos discretos e as
peças foram submetidas a um carregamento contínuo com velocidade controlada de
6 kN/min. As espécies utilizadas foram o jatobá e o cumaru, dicotiledôneas, ambas
classe C60 conforme classificação da NBR 7190/97 e ensaios realizados nas
amostras.
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Figura 29. Esquema de montagem do corpo-de-prova para ângulo 45º

Figura 30. Esquema de montagem do corpo-de-prova para ângulo 90º
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Figura 31. Esquema de montagem do corpo-de-prova para ângulo 135º

Figura 32. Ensaio do corpo-de-prova para ângulo 45º
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Nas peças montadas com os parafusos fixados a 90°, ocorreu cisalhamento de
todos os parafusos no momento da ruptura da ligação, na zona de encontro das
peças, com grande deformação no furo, indicando esforços de flexão no parafuso
(fig. 33).

Figura 33. Ruptura do corpo-de-prova no ensaio de compressão para ângulo 90º
Para as peças com parafusos fixados a 135°, ocorre a ruptura de todos os parafusos
com valores muito abaixo dos outros dois arranjos, e nota-se uma grande
deformação do parafuso e do furo no encontro das peças. Os parafusos romperam
em dois pontos diferentes, no encontro das peças e dentro do furo. Isso sugere que
o parafuso sofre o efeito de dois esforços: flexão e cisalhamento (fig. 34)

Figura 34. Ruptura do corpo-de-prova no ensaio de compressão para ângulo 135º
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Para as peças com parafusos fixados a 45°, tem-se ruptura de apenas alguns
parafusos, sendo necessário a desmontagem da peça para posterior análise. Os
parafusos, na sua grande maioria, rompem claramente à tração, pois o furo não se
altera e a região de ruptura não é no encontro entre as peças, e sim no interior do
furo (fig. 35).

Figura 35. Ruptura do corpo-de-prova no ensaio de compressão para ângulo 45º

6.2.4 Ensaio SFS
Para este ensaio foram utilizados parafusos importados da Suíça, para madeira,
diâmetro nominal 8,2mm, modelo WT, comprimentos 160mm e 300mm, aço-carbono
(tab. 2 e fig. 36), conforme especificados pelo fabricante.

Figura 36. Parafuso padrão WT (SFS, 2001)
Embora na especificação do fabricante esteja dito que os parafusos são autobrocantes (possuem a ponta em forma de broca), depois de realizadas algumas
tentativas foi constatado que isso seria impossível de ser executado em madeiras
nativas de alta densidade como as utilizadas nos ensaios (fig. 37). O diâmetro de
pré-furação utilizado foi de ¼” (6,35mm).
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Figura 37. Tentativa de inserir todo comprimento do parafuso WT 8,2 x 300 sem préfuração – máxima penetração aproximadamente 50 mm
As peças foram fabricadas e ensaiadas conforme mostram as figuras 38 a 41. O
ensaio foi realizado no Laboratório de Propriedades da Madeira – IPT, seguindo as
recomendações da NBR 7190/97. Optou-se pelo ensaio monotônico para que fosse
possível analisar as deformações geradas pela acomodação da ligação. Foi utilizada
instrumentação simples, com relógios comparadores em cada lado da peça, com
precisão de centésimo de milímetro. A leitura foi realizada em pontos discretos e as
peças foram submetidas a um carregamento contínuo com velocidade controlada de
12 kN/min. A espécie utilizada foi o cumaru, dicotiledônea, classe C60 conforme
classificação da NBR 7190/97 e ensaios realizados nas amostras. O ângulo
escolhido para inserção dos parafusos nestes ensaios foi o de 45º, em função do
melhor desempenho conforme ensaios anteriores.

Figura 38. WT 8,2 x 160 - Esquema de montagem do corpo-de-prova
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Figura 39. WT 8,2 x 300 - Esquema de montagem do corpo-de-prova

Figura 40. WT 8,2 x 300 – Ensaio do corpo-de-prova
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Figura 41. WT 8,2 x 160 – Ensaio do corpo-de-prova
Nos dois ensaios realizados, a ruptura ocorreu sem deformações aparentes na união
das peças, indicando que os parafusos romperam por tração (figs. 42 a 44). Pode-se
notar, inclusive, que ocorreu ruptura de um parafuso dentro do furo, e que não
ocorre cisalhamento da madeira ao longo da rosca.

Figura 42. WT 8,2 x 300 – Corte do corpo-de-prova após a ruptura
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Figura 43. WT 8,2 x 300 – Detalhe da ruptura do parafuso por tração

Figura 44. WT 8,2 x 300 – Detalhe da ruptura do parafuso por tração
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6.2.5 VIGA “I”
Para este ensaio foram utilizados parafusos para madeira, cabeça chata para fenda,
rosca soberba, diâmetro nominal 6,1mm, comprimento 100mm e aço SAE 1010/20
(fig.28), conforme especificados pelo fabricante (CISER, 2002) e comumente
encontrados no mercado. Os diâmetros de pré-furação utilizados foram: 4,5mm para
a parte roscada e 5,5mm para a parte lisa.
O ensaio foi realizado com o intuito de se verificar o comportamento dos parafusos
inseridos à 45º numa situação de uso real. Para tanto, foram fabricadas vigas “I”
com os banzos superior e inferior presos à alma através dos parafusos, fixados a 45º
e 90º, e para comparação foi ensaiada uma viga maciça com o mesmo perfil.
Embora os ensaios indicassem um melhor desempenho dos parafusos suíços, foram
utilizados os parafusos da fabricante nacional, devido ao custo e dificuldade de
aquisição dos parafusos da SFS.
A quantidade e posição dos parafusos foram determinadas pela capacidade de
carga de cada parafuso e inclinação, de acordo com os resultados obtidos nos
ensaios realizados anteriormente. Com base na carga de ruptura, determinou-se a
capacidade de carga de cada parafuso, para cada situação (45º ou 90º). Fixou-se
então a carga aplicada desejada para que houvesse a ruptura, e com base no fluxo
de cisalhamento chegou-se à quantidade de parafusos que, para facilitar a
montagem, foram dispostos com espaçamento regular. A memória de cálculo
encontra-se anexa no final do trabalho.
As peças foram fabricadas conforme mostra a figura 45. O ensaio foi realizado no
Laboratório de Propriedades da Madeira – IPT, seguindo as recomendações da NBR
7190/97. Optou-se pelo ensaio monotônico para que fosse possível analisar as
deformações geradas pela acomodação da ligação. Foi utilizada instrumentação
simples, com relógios comparadores em cada lado da peça, com precisão de
centésimo de milímetro. A leitura foi realizada em pontos discretos e as peças foram
submetidas a um carregamento contínuo com velocidade controlada de 6 kN/min. A
espécie utilizada foi o cumaru, dicotiledônea, classe C60 conforme classificação da
NBR 7190/97 e ensaios realizados nas amostras.
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Figura 45. Vigas “I” – esquema de montagem
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A ruptura da viga parafusada a 45º iniciou com ruptura por tração em alguns
parafusos (audível e não visível) e na seqüência com ruptura por tração do banzo
inferior (visível), conforme figura 47.

Figura 46. Vigas “I” – ensaio da viga com parafusos a 45º

Figura 47. Vigas “I” – ruptura da viga com parafusos a 45º em ensaio de flexão
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A ruptura da viga parafusada a 90º iniciou com ruptura à tração em alguns parafusos
(não audível e não visível) e na seqüência com ruptura à tração do banzo inferior
(visível), conforme figura 49. A composição sofreu uma grande deformação antes de
atingir a ruptura (figs. 50 e 51).

Figura 48. Vigas “I” – ensaio da viga com parafusos a 90º

Figura 49. Vigas “I” – ruptura da viga com parafusos a 90º em ensaio de flexão
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Figura 50. Vigas “I” – excessivo deslocamento relativo entre as peças, imposto pela
deformação da ligação, com parafusos a 90º

Figura 51. Vigas “I” – excessiva deformação da viga com parafusos a 90º
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

7.1

CISER

Os resultados obtidos no ensaio foram tratados no Microsoft Excel ®, gerando os
gráficos a seguir (figs. 51 e 52), para cada conjunto com 6 parafusos (fig. 31) e
espécie.
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Figura 52. Comparação dos resultados para a espécie Cumaru
O ensaio relativo ao ângulo de 45°, cumaru, deve ser descartado pois houve
excessiva deformação em virtude de falhas na montagem.
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Figura 53. Comparação dos resultados para a espécie Jatobá
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7.2

SFS

Os resultados obtidos no ensaio foram tratados no Microsoft Excel ®, gerando o
gráfico a seguir (fig. 54), para cada parafuso isoladamente. Acrescentou-se ao
gráfico o resultado do ensaio do parafuso nacional (CISER), isolado, para o mesmo
ângulo (45º) e madeira de jatobá.
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Figura 54. Comparação dos resultados obtidos no ensaio com os resultados
anteriores (CISER - jatobá), para cada parafuso isoladamente
Os resultados deixam claro que a capacidade de carga da montagem com o uso dos
parafusos longos é muito maior se comparada capacidade de carga da montagem
com o uso dos parafusos nacionais, de menor comprimento, para o mesmo ângulo
de 45º. O mesmo não acontece com a rigidez da ligação, que chega inclusive a ser
um pouco superior nos parafusos nacionais.
Nota-se também que para os parafusos suíços, o incremento no comprimento não
se traduz em aumento expressivo de capacidade de carga de cada parafuso,
somente em uma melhora na rigidez da ligação. Em um ensaio descrito no Anexo
“E”, de arrancamento de parafusos, pode-se notar também que o parafuso da SFS
com 160 mm de comprimento, com embutimento de 65 mm, está no limite da carga
de ruptura do aço. Sendo assim, acréscimos no comprimento, para essa madeira,
não incrementariam a resistência da ligação ao cisalhamento (ou tração no
parafuso).
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7.3

VIGA “I”

Os resultados obtidos no ensaio foram tratados no Microsoft Excel ®, gerando o
gráfico a seguir (fig. 55).
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Figura 55. Comparação dos resultados obtidos nos ensaios das vigas “I” maciça e
compostas
Embora a viga parafusada a 45º não tenha o mesmo desempenho da viga maciça,
ela mostra-se muito superior à viga parafusada a 90º, tanto no quesito capacidade
de carga quanto no quesito deformação. Pode-se supor então que a rigidez de cada
conector fixado a 45º é muito superior à rigidez dos conectores fixados a 90º.
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CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nos ensaios confirmam aqueles obtidos em outras pesquisas,
como as citadas, nas quais se utilizam espécies menos resistentes e menos densas.
Mesmo utilizando parafusos curtos, foi possível notar que existe um sensível
aumento na resistência da ligação e um aumento da rigidez quando se utilizam os
parafusos fixados em um ângulo de 45°. O aumento da resistência está certamente
ligado à utilização dos parafusos à tração, esforço mais bem suportado pelo aço do
que o cisalhamento.
Pode-se notar também que os parafusos fixados a 135° têm um ótimo desempenho
quanto à rigidez, embora sofram ruptura prematura. É muito provável que o
desempenho deles seja melhor se forem utilizados parafusos de maior diâmetro, de
modo a reduzir os esforços de flexão. Deve-se aprofundar o estudo pois eles tiveram
o melhor desempenho em relação à rigidez. Todas as rupturas foram frágeis, sem
patamar de escoamento, o que deve ser evitado, para que haja uma melhoria na
segurança (aviso da ruptura).
Com isso, pode-se supor que com a utilização de parafusos fixados a 45°, mais
compridos, com rosca em toda a sua extensão (ou sem somente na parte central) e
diâmetros maiores, ter-se-á uma melhor distribuição das tensões na madeira, devido
à transferência da tração no parafuso para a peça através do atrito, e
conseqüentemente um ganho em resistência e rigidez, tornando as ligações mais
eficientes.
Embora não fosse a principal finalidade do trabalho, alguns ensaios realizados para
avaliar a união de peças como vigas e barrotes através de parafusos inseridos a 45º
(ensaios anexos ao final deste) demonstraram que essas ligações têm uma grande
capacidade de carga, utilizando poucos elementos que contam ainda com a
vantagem de estarem contidos, com grande efeito estético e provavelmente um
melhor desempenho em caso de incêndio, uma vez que estão protegidos do ataque
direto das chamas.
9

RECOMENDAÇÕES

Pelos promissores resultados obtidos, o autor recomenda a continuidade deste
trabalho de forma a desenvolver conectores nacionais para este tipo de utilização,
inclusive com melhorias na capacidade de carga e tipo do aço escolhido. O uso dos
parafusos a 45º permite melhores desempenhos em uma infinidade de usos já
estudados (fig. 56), inclusive na união de elementos compostos de materiais como
concreto e madeira (lajes mistas de madeira e concreto), além é claro da economia
proporcionada pela redução do número de conectores.
É dever de qualquer cidadão, em especial dos engenheiros, dar preferência à
materiais e tecnologias que gerem o menor impacto possível ao meio-ambiente. O
uso de materiais compostos permite um melhor aproveitamento da capacidade de
cada material, proporcionando uma redução no uso dos mesmos e
consequentemente diminuindo a pressão sobre os recursos naturais. Obviamente o
uso de um material renovável como a madeira torna-se imprescindível, e
conseqüentemente o desenvolvimento do mesmo.
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Figura 56. Usos possíveis para parafusos inclinados (SFS, 2001)
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Anexo A.

Fichas Características das Madeiras
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Tabela 3. Tabela de propriedades físicas e mecânicas do CUMARU (IPT, 1989)
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Tabela 4. Tabela de propriedades físicas e mecânicas do JATOBÀ (IPT, 1989)
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Anexo B.

Detalhes construtivos da Ita Construtora
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Anexo C. Ensaios de elementos unidos por parafusos inclinados
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UNIÃO DE VIGAS E BARROTES
Para o presente estudo foram utilizados parafusos para madeira, cabeça chata para
fenda, rosca soberba, diâmetro nominal 6,1mm, comprimento 100mm e aço SAE
1010/20 (fig.28), conforme especificados pelo fabricante (CISER, 2002) e
comumente encontrados no mercado. Os diâmetros de pré-furação utilizados foram:
4,5mm para a parte roscada e 5,5mm para a parte lisa. Foram também utilizados
parafusos importados da Suíça, para madeira, diâmetro nominal 8,2mm, modelo WT,
comprimento 160mm, aço-carbono (tab. 2 e fig. 36), conforme especificados pelo
fabricante e com diâmetro de pré-furação utilizado de ¼” (6,35mm).
As peças foram fabricadas conforme mostra a figura 57. O ensaio foi realizado no
Laboratório de Propriedades da Madeira – IPT, em ensaio monotônico. Não foram
utilizados relógios comparadores pois se desejava avaliar apenas a capacidade de
carga da ligação. As peças foram submetidas a um carregamento contínuo com
velocidade controlada de 12 kN/min. A espécie utilizada foi o cumaru, dicotiledônea,
classe C60 conforme classificação da NBR 7190/97 e ensaios realizados nas
amostras.

Figura 57. Esquema de montagem do corpo-de-prova

Figura 58. Ensaio do parafuso CISER
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Figura 59. Ensaio do parafuso SFS
Resultados
Para a montagem com o parafuso da CISER 6,1 x 100 mm, obtivemos uma carga de
ruptura de 30 kN, que representa uma carga de 7,5 kN por parafuso, o mesmo
resultado do ensaio “CISER”. Já para a montagem com o parafuso SFS 8,2 x 160
mm obtivemos uma carga de ruptura de 87 kN, que representa uma carga de 21,75
kN por parafuso, um decréscimo de 20% sobre o resultado do ensaio “SFS” (27,5 kN
por parafuso).
Obs: Para referência, em uma situação semelhante à do ensaio, com a diferença da
madeira, de baixa densidade (softwood), o manual de aplicação da SFS recomenda
uma carga de aplicação de 2,27 kN por parafuso.
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Anexo D. Memória de cálculo da Viga “I”
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VIGA “I” - Cálculo do espaçamento entre os parafusos
Para determinar o espaçamento dos parafusos no ensaio da Viga “I”, utilizou-se o
resultado do ensaio CISER para a espécie de cumaru. Para os parafusos fixados a
90º, temos uma carga de ruptura de 45 kN, que dividido pelo número de parafusos
(6), resulta em uma carga de 7,5 kN por parafuso. Para os parafusos fixados a 45º,
temos uma carga de ruptura de 52,5 kN, resultando em 8,75 kN por parafuso.
Com posse desses dados e imaginando uma força cortante (V) de 14,3 kN como
sendo um dado do problema (reação nos apoios estabelecida pelo autor em função
de carregamentos-padrão das vigas na ITA), calculou-se o fluxo de cisalhamento (q)
que ocorreria na união entre as peças e com isso o espaçamento entre os parafusos
(e) para resistir ao mesmo.
Sendo:
Q = momento estático de A’ em relação à linha neutra (L.N.);
I = momento de inércia do conjunto em relação à L.N.;
q = fluxo de cisalhamento na seção indicada (fig. 59);
V = força cortante = 14,3 kN (dado);
e = espaçamento entre os parafusos;
C90 = capacidade de carga de cada parafuso, fixado a 90º = 7,5 kN (obtido no
ensaio);
C45 = capacidade de carga de cada parafuso, fixado a 45º = 8,75 kN (obtido no
ensaio);
Temos:
Q = 50 x 7,5 = 375 cm3;

5.0

q

L.N.

7.5

A'
q = V x (Q/I) = V x 0,06 kN/cm;
e = C/q

5.0

10.0

5.0

I = 1/12 x 5 x 103 + 2 x (1/12 x 10 x 53 + 5
x 10 x 7,52) = 6.250 cm4;

logo:
e90 = 7,5 / (14,3 x 0,06) = 8,8 cm;

10.0

Figura 60. Cálculo da Viga “I”

e45 = 8,75 / (14,3 x 0,06) = 10,2 cm;

