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1. RESUMO 

O desenvolvimento de estruturas de madeira laminada colada (MLC) na construção 

civil vem se destacando em razão da procura de edificações sustentáveis, devido ao 

baixo consumo de energia no processamento da madeira, o bom isolamento térmico 

e elétrico e a fácil trabalhabilidade torna a madeira um material atrativo para essa 

área. O estudo de MLC pode contribuir de formas diferentes: teoricamente, ele faz 

estudos de novas tecnologias para possíveis avanços na área da construção civil; e 

socialmente, pois se for comprovada a sua resistência diante elevadas solicitações, 

será um ponto favorável na questão sustentável, pois é utilizada madeira de 

reflorestamento. Em situações de carregamentos elevados, surgiu a aplicação da 

fibra de vidro como reforço, para aprimorar as propriedades mecânicas da madeira. 

A finalidade desse estudo é de realizar um comparativo de desempenho com reforço 

de fibra de vidro e sem reforço da fibra, com resultados de modelos ensaiados em 

laboratório para comprovar a eficácia da fibra de vidro. Analisando os resultados em 

laboratório espera-se obter indicadores para a comparação da MLC com e sem 

reforço da fibra de vidro. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Pelo potencial madeireiro brasileiro ser um destaque mundial, o processo de 

colagem de laminas de madeira surgiu devido à necessidade de racionalização de 

madeiras nativas, já que é possível o uso de espécies de qualidade inferior 

mantendo o mesmo nível de categoria, provocando um desenvolvimento 

sustentável, pois há possibilidade de fabricação de peças sem restrições 

dimensionais. A MLC é utilizada principalmente em vigas e arcos por ser um material 

multifacetado. Porém, o único inconveniente é com relação a colagem, pois é 

indispensável que as fibras estejam paralelas entre si. Nesta análise foi adotado um 

reforço de fibra de vidro para um melhor desempenho da madeira laminada colada. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo dessa análise é desenvolver uma pesquisa baseada em modelos 

ensaiados em laboratório, para verificar a aplicabilidade ou não da fibra de vidro 

associada à Madeira Laminada Colada, através de um estudo comparativo de 

desempenho com reforço de fibra de vidro e sem reforço da fibra.  

 



4. METODOLOGIA 

A madeira utilizada no estudo é do tipo gimnosperma, da divisão conífera e do 

gênero Pinus. A escolha dessa madeira foi devido ao seu rápido crescimento e o 

Brasil utiliza ela como um dos recursos renováveis. Para a realização de todos os 

ensaios desse estudo, será empregada a NBR-7190 – Projeto de estruturas de 

madeira de 1997, apêndice B. Para determinação da umidade e densidade será 

utilizada a estufa, modelo 315 SE. Assim como, para caracterização das 

resistências, será adotada a máquina universal de ensaios, com capacidade máxima 

de 100 toneladas.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A MLC consiste em lâminas de madeira que são unidas por colagem, essa técnica 

da MLC teve seu início no começo do século passado na Alemanha, quando Otto 

Karl Frederick Hetzer, conseguiu a patente desta técnica de construção. A maioria 

das aplicações de MLC destinava-se a sistemas estruturais interiores. Porém, com o 

surgimento dos adesivos a prova d’água, a MLC passou a ser utilizada em 

estruturas externas. Os principais elementos que influenciam no desempenho da 

madeira podem variar de acordo com o plano que está sujeito ao esforço, por isso é 

um material considerado anisotrópico. Além disso, existem ainda os fatores com 

grande domínio no comportamento da madeira, como por exemplo: o teor de 

umidade, a densidade, a velocidade de aplicação e a duração dos carregamentos, 

defeitos próprios da madeira (nós, fendas, inclinação do fio), extração prematura e 

temperatura ambiente. Devido a fácil trabalhabilidade da MLC, com a criteriosa 

seleção das laminas e retirada de possíveis defeitos, proporciona a peça um melhor 

desempenho aos esforços solicitantes e a construção de grandes vãos.  

O processo de fabricação da MLC é através de três etapas principais. O método de 

secagem é uma etapa básica para as operações de transformação da madeira. É 

um processo difícil, pois se esse procedimento não for controlado, pode causar 

problemas estruturais na peça. Logo, no procedimento de colagem, após a 

passagem da cola nas laminas a MLC é prensada por uma aparelhagem adequada. 

O adesivo escolhido atende a NBR 7190/97 na qual determina que os adesivos 

devem ser à base d’água.   

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Espera-se que através dos resultados obtidos nos ensaios de laboratório, 

obtenhamos os parâmetros necessários para a comprovação da eficácia da MLC 

associada com o reforço da fibra de vidro. Com a confirmação da melhoria no 

comportamento da madeira, alcançaremos um aumento no desenvolvimento 

sustentável na área da construção civil. 
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