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  Introdução 
 
 O reforço estrutural tem por finalidade aumentar a capacidade da estrutura. Seu uso 
se dá pela adição de um material que possui melhores características mecânicas (elástica 
ou resistente) do que as iniciais da estrutura original. 
 
 Uma solução que vem sendo estudada e adotada nos Estados Unidos e na Europa 
para aumentar a resistência e a rigidez de vigas de MLC (Madeira Laminada Colada) é o uso 
de polímeros reforçados com fibras (PRF) (FIORELLI 2002). As fibras naturais possuem boas 
características mecânicas, são leves e de preço muito inferior à outros tipos de fibras 
normalmente utilizados, como a fibra de vidro. 

 

Metodologia 

Resultados e Discussão 
 
 Ensaios de tração da fibra: Muitos fios estavam grudados, enquanto outros estavam 
mais soltos e frágeis. 

  A consequência foi que não se obteve 
uma tensão de ruptura válida para as fibras, 
porém foi suficiente para valores razoáveis 
para o módulo de elasticidade serem 
estipulados.  

 Ensaios de flexão: Com os dados completos de deformação em função do tempo do 
ensaio, foram construídos os gráficos de Deformação x Tensão, para cada extensômetro, de 
onde pôde-se retirar os módulos de elasticidade.  
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Deformação (µe) 

Ext 8

Ext 7

Ext 6

Ext 5

Ext 4

Ext 3

Ext 2

Ext 1

Módulo de Elasticidade(MPa) 

Ext 7 3715,63 

Ext 6 4416,47 

Ext 4 3863,20 

Ext 3 5489,87 

Ext 2 4560,84 

Média 4409,20 

D. Padrão 701,79 

Módulo de Elasticidade(MPa) 

Ext 8 8327,57 

Ext 7 6529,99 

Ext 5 4201,46 

Ext 4 8388,77 

Ext 3 9477,61 

Ext 1 9141,55 

Média 7677,83 

D. Padrão 1541,40 

Figura 4. Curva Carga x Deformação de amostra de fibra 

Figura 5. Curvas Tensão x Deformação da viga 4 (com reforço)  

Tabela 1. M. de Elasticidade viga 1(sem reforço) 

Tabela 2. M. de Elasticidade viga 4(com reforço) 

 Comparação utilizando módulos obtido no ensaio de flexão: Foram realizadas para 
as cargas de 0,98KN, 1,96KN e 2,94KN. 
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Figura 6. Linhas elásticas para carga de 2,94KN  

Conclusão 
 

 Os resultados finais obtidos das 
vigas 2, 3 e 4 mostram que o curauá 
ajudou na resistência da viga, diminuindo 
a flecha e as deformações 
consideravelmente. 

 O fato das vigas terem sido coladas 
em marcenaria com cola não-estrutural, 
permitindo a ruptura por descolamento 
das camadas, omite a capacidade real 
dos materiais analisados. 

Figura 7. Ruptura por deslocamento no ensaio 
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 Caracterização da fibra: Foram realizados ensaios de 
tração, baseados na norma ASTM D3039(2008), apenas com 
agrupamentos dos fios. Esses ensaios têm o objetivo de 
determinação da resistência à tração das fibras e de seu módulo 
de elasticidade.  

 Ensaios de flexão em viga de madeira laminada: Para a 
verificação do reforço estrutural em vigas laminadas (MLC) 
foram realizados quatro ensaios de flexão em um pórtico 
estático de 200KN. A primeira viga(1) foi ensaiada sem o 
compósito fibra/epóxi, e as outras três(2, 3, 4) com o 
reforço(camada de aproximadamente 2,5mm cobrindo a 
extensão inferior da viga). 

Figura 1. Ensaio de tração da fibra 
na máquina universal WDW-100E   

Figura 2. Ensaio de flexão no pórtico de 20tf Figura 3. Esquema representativo do ensaio de flexão  

Pré-teste: 
Para analisar 
a mudança 
do 
comportame
nto 
estrutural da 
viga de 
madeira com 
o reforço das 
fibras de 
curauá, 
foram 
realizados 
cálculos 
através de 
uma planilha 
programada 
baseada na 
teoria da 
função de 
tensões 
proposta por 
LEKHNITSKII 
et al. (1968)  
 

 Para futuras investidas, podemos sugerir 
a realização dos ensaios com uma cola mais 
resistente e que não permita o descolamento 
das camadas da viga ou então o uso de vigas 
maciças. 


