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RESUMO

O presente relatório tem como principal objetivo relatar as atividades
desenvolvidas no estágio obrigatório, e apresentar e as principais características
da madeira LVL (Laminated Venner Lumber), destacando seu uso em algumas
estruturas. A madeira micro laminada colada é produzida através do pinus, que
é encontrada em grande quantidade em nossa região, facilitando assim o ritmo
de produção das vigas e dos compensados. A importância de destacar a
eficiência do pinus nesse sistema, pode incentivar a compra da matéria prima,
criando mais oportunidades, e de certa maneira auxiliar no desenvolvimento
econômico da região.
Os dados foram coletados na empresa Ekomposit Madeiras do Brasil S.A, onde
acontece a produção da madeira laminada colada em LVL, e também se
desenvolvem alguns projetos para a utilização do produto.

Palavras-chave: Madeira; Pinus; Estrutura.

5

ABTRACT

This report has as main objective to report the activities developed in the
obligatory stage, and present and main characteristics of LVL (Laminated Venner
Lumber) wood, highlighting its use in some structures. The micro-laminated wood
is produced through the pinus, which is found in great quantity in our region, thus
facilitating the rhythm of the production of beams and plywood. The importance
of highlighting the pine's efficiency in this system can encourage the purchase of
raw material, creating more opportunities, and to some extent help in the
economic development of the region.
The data were collected at the company Ekomposit Madeiras do Brasil S.A,
where the production of laminated wood in LVL takes place, and also some
projects are developed for the use of the product.

Keywords: Wood; Pinus; Structure.
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APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como propósito a aplicação de todo
conhecimento adquirido nos cinco anos da graduação, realizado por meio de
estágio supervisionado obrigatório da décima fase do curso de Engenharia Civil
na Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC).
O relatório tem como principal objetivo descrever as atividades realizadas
durante o estágio obrigatório, no qual a estagiária desenvolveu alguns projetos
utilizando as madeiras de LVL (Laminated Venner Lumber) que são fabricadas na
empresa que disponibilizou o estágio.
O estágio será realizado no período de 13/08/2018 a 27/09/2018, com a
supervisão do Engenheiro de Produção Marlon Sene Cardoso. Durante esses
dias será observado a fabricação das madeiras, e assim a coleta dos dados
necessários para o dimensionamento dos projetos.

1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Para o dimensionamento dos projetos serão utilizadas as madeiras em
LVL fabricadas na empresa, que tem dimensões e resistências diferentes das
madeiras comuns, que são normalmente utilizadas nas estruturas dos telhados
residenciais, por exemplo. Para isso serão utilizados os resultados das
resistências, e os módulos de elasticidade que foram obtidos pelos ensaios de
corpo de prova ,que foram realizados na Universidade de São Paulo – USPrealizados no LaMEM – Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira, de
acordo com a Norma ABNT/CE-02:126.10: Método de ensaio de caracterização
de elementos estruturais de madeira laminada colada.

1.1 HISTÓRICO DA EMPRESA

A Ekomposit Madeiras do Brasil S.A. teve sua idealização inicial pelos
fundadores Sergio Anibal Martini e Fernando José Fuganti, que conseguiram
dois grupos de investidores, a Firbal Participações S.A. e a Ekoforet
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Empreendimentos e Participações Ltda, que ajudaram a concretizar a idea,
dando início as atividades da empresa no em 20 de fevereiro de 2013.
Como os fundadores já trabalhavam com o reflorestamento de pinus, o
objetivo principal do projeto seria agregar valor ao material, já que, a região
mesmo tendo uma quantidade bem significativa de plantações de pinus, não há
o incentivo da utilização do material com novas tecnologias.

1.2 RELATO DAS OBSERVAÇÕES

A empresa recebe diariamente vários pedidos de orçamentos, e de prédimensionamentos de peças para utilização, seja para barracões, pergolados e
até residências. Como a empresa não possui um profissional habilitado para o
cálculo de dimensionamento de estruturas, é necessário que o cliente
especifique as dimensões necessárias de cada peça para o seu projeto.
Como acadêmica, o estágio acaba sendo uma grande oportunidade para
a aplicação de alguns conhecimentos adquiridos especialmente na matéria de
estruturas de madeira.
Além de ampliar o conhecimento de um material que não é comumente
usado em estruturas de telhado, a acadêmica tem a oportunidade de descobrir
as vantagens e desvantagens do material, e posteriormente como profissional
formada poder incentivar o uso dele.

2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA

Estudo da utilização da madeira laminada colada LVL (Laminated Venner
Lumber) em estruturas.

2.2 PROBLEMÁTICA

Esta pesquisa tem por finalidade demostrar a eficiência da madeira
laminada colada como material de construção, e como uma viável opção em
projetos de estruturas.
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2.2.1 Limites de Projeto

O detalhamento do relatório limita-se pelo tempo do estágio obrigatório, e
também em função dos projetos de um telhado, e um projeto de ponto de ônibus,
e uma unidade habitacional. Levando em consideração apenas a utilidade do
material nesse tipo de estrutura.

2.3 JUSTIFICATIVA

A madeira não costuma ser um material usado para função estrutural, isso
é consequência da falta de conhecimento de suas propriedades. Como na região
de Lages há um movimento considerável de plantação e extração de pinus, será
de grande importância elencar as grandes vantagens da utilização deste material
com o sistema de madeira laminada colada.

2.3.1 Oportunidade do Projeto

O desenvolvimento dos projetos, e o acompanhamento diário das
atividades da empresa são uma grande oportunidade como aluna de vivenciar a
realidade no mercado de trabalho, e uma chance de aprender sobre as diferentes
possibilidades de dimensionamento com madeira laminada colada.
Para a empresa será uma maneira de aplicar o material desenvolvido, e
incentivar cada vez mais o uso do material, para os clientes que buscam algo
diferente para os seus projetos.

2.3.2 Viabilidade do projeto

Será possível durante as 180 horas de estágio, desenvolver os projetos
indicados pela empresa, e aprender sobre o material produzido. O estágio
possibilitará que a acadêmica aplique os conhecimentos obtidos na universidade
ao desenvolver os projetos em um material pouco usado em nossa região.
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2.3.3 Importância do Projeto

O estágio possibilita na prática, a aprendizagem de dimensionamento de
estruturas com um material não convencional, que é o LVL (Laminated Venner
Lumber).

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo Geral

Detalhar as atividades desenvolvidas nas 180 horas de estágio, e
destacar as características do material utilizado nos dimensionamentos de
algumas estruturas com o LVL (Laminated Venner Lumber).

2.4.2 Objetivos Específicos
•

Dimensionar uma estrutura de cobertura de telhado 1m x1m;

•

Desenho de um ponto de ônibus com cobertura de vidro;

•

Auxílio no projeto da unidade habitacional;

•

Conhecer o produto e o processo de produção;

•

Desenvolver as 180 horas de estágio.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 MADEIRA COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
3.1.1 Conceito
As madeiras que são utilizadas na construção, são classificadas como
madeiras maciças e madeiras industrializadas. Pfeil e Pfeil (2003) destacam que
comparada com outros materiais convencionais, a madeira apresenta uma
excelente relação resistência/peso, e apresenta ainda outras características
favoráveis ao uso, como o bom isolamento térmico.
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Como todo o material, a madeira sem nem um tipo de tratamento
apresenta suas desvantagens. Assim como o aço, a madeira exposta ao tempo,
sofre deterioração na sua estrutura. “Além disso por ser um material natural,
apresenta inúmeros defeitos como nós e fendas que interferem em suas
propriedades mecânicas” (PFEIL; PFEIL, 2003, p.13).

3.2 MADEIRA LAMINADA COLADA
“A madeira laminada colada é um produto estrutural que foi idealizada em
1905 na Alemanha, que são formadas pela junção de lâminas de madeira
selecionada, coladas com adesivo sob pressão” (PFEIL; PFEIL, 2003, p.13).
Como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Madeira Laminada colada

Fonte: Guia da Obra (2016)

Quanto as espessuras das lâminas, variam normalmente entre 1,5 cm a
3,0 cm. “As lâminas podem ser emendadas com cola nas extremidades,
formando peças de grande comprimento” (PFEIL; PFEIL, 2003, p.13 ). A Figura
2 demonstra as possibilidades de emendas da madeira laminada colada.
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Figura 2 - Emendas de madeira laminada colada

Fonte: Guia da Obra (2016)

PFEIL; PFEIL, 2003 destaca que as etapas de fabricação das peças
consistem em:
•

Secagem das lâminas

•

Preparo das lâminas

•

Execução de juntas e emendas

•

Colagem sob pressão

•

Acabamento e tratamento preservativo.
Os produtos de madeira laminada colada seguem um rígido padrão de

qualidade, que garante a resistência e a durabilidade da madeira.

3.2.1 Madeira Micro Laminada e Colada (LVL)

O LVL é um produto similar a madeira laminada colada, com diferença
nas espessuras das lâminas da madeira que variam de 1mm á 5mm de
espessura, como mostra a figura 3.
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Figura 3 - Madeira Micro Laminada Colada (LVL)

Fonte: Acervo Pessoal (2018)

O LVL ((Laminated Venner Lumber) é produzido a partir de lâminas que,
após a secagem, são empilhadas com as fibras orientadas na direção
do comprimento e coladas com as juntas defasadas. A colagem é feita
sob pressão á uma temperatura de 150°. Com essa técnica podem ser
fabricados diversos produtos com até 20m de comprimento. (PFEIL;
PFEIL, 2003, p.15).

Dentre as vantagens da utilização do LVL, pode-se destacar:
•

Permiti a confecção de peças de grandes dimensões

•

Permite melhor controle de umidade das lâminas, reduzindo defeitos

•

Possibilita a confecção de peças curvas.

A principal desvantagem em relação a madeira comum, é em relação ao
preço.

3.3 SISTEMAS ESTRUTURAIS EM MADEIRA
3.3.1 Treliças de Cobertura
Todas as estruturas em madeira devem seguir as especificações da
norma NBR 7190/1997 – Projeto em estruturas de madeira.
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Existem várias possibilidades, em relação ao formato da aplicação de
treliças em cobertutas de telhado como mostra a Figura 4. Porem o presente
trabalho destacará a treliça Howe, que é o formato mais comum.
Figura 4 - Formatos de tesouras para telhados

Fonte: blog estruturas de madeira (2008)

Pode-se definir por treliça “um sistema de barras situadas num plano e
articuladas umas ás outras em suas extremidades, de modo a formar uma cadeia
rija” (MOLITERNO, 2009, p. 41). O numero de barras vinculadas nas treliças,
depende do espaço no painel e da inclinação da cobertura projetada.

3.3.2 Amarração
Sobre a treliça coloca-se a amarração, que corresponde ao conjunto de
elementos estruturais para a sustentação da cobertura como pode-se se
observar na figura 5, são eles: ripas, caibros, e terças, que serão definidos á
seguir.
As ripas são peças de pequenas esquadrias, as espessuras variam de 1,5
cm x 5,0 cm á 1,0 cm x 5,0 cm. São pregadas sobre os caibros e tem como
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principal função sustentar as telhas. O espaçamento entre ripas depende do tipo
de telha utilizada no projeto, porem normalmente utiliza-se 35 cm.
Os Caibros são também peças de pequenas dimensões, que sustentam
as ripas, e são apoiados nas terças. As dimensões dos caibros variam de 5,0 cm
x 6 cm á 6,0 cm x 6,0 cm. O espaçamento entre as peças varia entre 40 e 60 cm.
As terças são vigas de madeira, que são apoiadas sobre as tesouras ou
sobre as paredes para a sustentação dos caibros. As dimensões variam entre
6,0 cm x 12,0 cm á 6,0 x 16,0 cm.
Vale destacar que os projetos de cobertura onde opta-se por telhas
onduladas de fibrocimento, ou metálicas, dispensa-se o uso das ripas e dos
caibros, e são apoiados diretamente nas terças.
Figura 5 - Sistema de amarração de telhado

Fonte: Faz Fácil (2006)

3.3.3 Cobertura
Existem inúmeras possibilidades de peças para coberturas em
edificações, seja em formato ou tipo de material como mostra a figura 6.
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São elas as telhas cerâmicas, telhas onduladas de fibrocimento, telhas
recicladas utilizando PVC, e também as telhas shingle que são mais utilizadas
nos EUA, por exemplo.
Entre tanto, neste item será destacado a telha cerâmica e a telha
ondulada de fibrocimento, por serem as mais utilizadas na região.
Figura 6 - Tipos de telhas para coberturas de telhados.

Fonte: Blog clic da obra (2017)

A escolha da telha para as coberturas, é o primeiro passo para designar
a estrutura necessária pra o telhado. A inclinação mínima de coberturas para a
utilização de telhas é 35%, podendo variar de acordo com as especificações do
fabricante.
A telha romana da figura 7, tem um tamanho médio de 24,2 cm x 40,5 cm,
e pesam em média 2,58 kg, e rende 15 peças por m². A instalação das telhas é
feita por meio de encaixe sobre as ripas, necessitando de amarrações apenas
se a inclinação for superior a 45%.
As telhas onduladas de fibrocimento possuem espessuras de 6mm que
pesam em média 16,3 kg, e as de 8mm que pesam aproximadamente 21,7 kg,
com dimensões que variam de 1,10 m x 1,22 m a 1,10 m x 3,66 m.
Esse tipo de cobertura exige uma inclinação mínima de 9%, e rendem no
geral 1 peça por m². Pode-se observar um exemplo desse tipo de telha na figura
8.
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Figura 7 - Telhas Cerâmica Romana

Fonte: Madeira mato grosso

Figura 8 - Telha ondulada de fibrocimento

Fonte: IMBRALIT
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4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Observa-se que esta pesquisa é classificada como exploratória, pois tem
como objetivo explicar e constituir hipóteses sobre o assunto abordado, e com
isso é necessário a consulta de bibliografias que comprovem, e que possam
esclarecer melhor os assuntos destacados.

4.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA

O acompanhamento do desenvolvimento dos projetos foi realizado na
empresa Ekomposit Madeiras do Brasil S.A. Localizada na Br 282, 8151 km 224,
no bairro Santa Mônica em Lages, SC.

4.3 PLANOS DE INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS

Os dados da pesquisa serão coletados através das observações das
atividades desenvolvidas na empresa.

4.4 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados será feita com base nas observações das atividades
e do desenvolvimento dos projetos.
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5 ANÁLISE DOS DADOS

5.1 TELHADO 1m x1m

O primeiro objetivo nas atividades do estágio foi um protótipo de um
projeto de telhado 1mx1m, que seria utilizado como mostruário em loja que
revende a madeira. Todas as estruturas de telhado de madeira devem seguir as
especificações da norma NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira -, levando
em consideração as cargas e ações de vento, porém, como o protótipo não tem
o intuito de ter função estrutural, não foram desenvolvidos cálculos para essa
estrutura.
Foram utilizados no projeto vigas de 45mm x 95 mm para a tesoura,
caibros de 45 mmx 45 mm, e ripas de 25mm x 45mm, como mostra a figura 9.

Figura 9 - Projeto estrutura de telhado

Fonte: Acervo pessoal (2018)
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5.2 PONTO DE ÔNIBUS

O segundo objetivo foi a readequação de um projeto de ponto ônibus, já
existente em alguns bairros da cidade. A estrutura original consiste em todos os
elementos em madeira, inclusive a cobertura como pode-se observar na figura
10.
Figura 10 - Ponto de ônibus em madeira

Fonte: Acervo pessoal (2018)
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As peças utilizadas no ponto de ônibus são chapas de compensado de 4,5 mm
de espessura, e 90 cm de largura, o ponto tem 2,40m de altura e 2,40m de
largura.
Após alguns meses de utilização devido aos efeitos da chuva, o
compensado utilizado na cobertura ficou ondulado, e com alguns defeitos.
Devido a esse problema, foi sugerido um projeto com uma cobertura de vidro.
Na sugestão do projeto foram utilizados caibros de madeira LVL de 4,5 x
4,5 mm a cada 45 cm, e uma lâmina de vidro de 8mm como mostra a figura 11.
Figura 11 - vista superior ponto de ônibus

Fonte: Acervo pessoal (2018)

Apenas foram feitas modificações na cobertura, a base, as laterais e o
banco não foram modificadas como mostra s figura 12.
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Figura 12 - Vista frontal ponto de ônibus

Fonte: Acervo pessoal (2018)

5.3 UNIDADE HABITACIONAL

O terceiro e último objetivo nas atividades do estágio, foi auxiliar na planta
baixa de uma unidade habitacional móvel em formato de container. A idea e o
projeto original foram desenvolvidos pelo Arquiteto João Claudio Batistela, que
tem uma área de 26,88 m², com sala e quarto conjugado, um banheiro, uma
cozinha e varanda. O projeto inicial foi desenhado com vigas de base de 6mm x
16 mm dispostas a cada 50 cm, e o compensado de acabamento de 100 mm, e
os pilares de parede foram desenhados com 50mm x 50mm.
O objetivo era redesenhar a planta baixa e a estrutura com as dimensões
das madeiras fabricadas na Ekomposit, que tem medidas diferentes das
madeiras convencionais encontradas no mercado como mostra a tabela 1.
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TABELA 1
ESPESSURA (mm)

LARGURA (mm)

25

45

25

69

25

93

45

95

45

145

45

195

45

295

45

395

45

595

69

195

69

295

69

395

69

595

93

195

93

295

93

395

93

595
Fonte: Acervo pessoal

Após a readequação do projeto a estrutura de base ficou com vigas de 69
mm x 145mm mantendo a distância entre as vigas de 50 cm e o acabamento
com chapas de compensado de 24mm. Os pilares foram adaptados e ficaram
com as medidas de 45mm x 95 mm, e o acabamento das paredes com chapas
de compensado de 15 mm. O projeto foi finalizado pelo Engenheiro Civil Marcelo
Risso, que acompanhou a montagem da estrutura dentro da empresa
Ekomposit.
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6 CONCLUSÃO

A oportunidade de realizar as 180 horas de estágio dentro da fábrica da
Ekomposit, foi de grande aprendizagem, tanto acadêmica quanto profissional.
Conhecer o processo de fabricação de um produto, acompanhando suas etapas,
facilita muito para o engenheiro civil na hora de projetar, e acompanhar a
execução das estruturas, conhecer as falhas de cada peça e saber exatamente
como ela se comporta em cada caso de sua utilização.
Destacou-se a importância de utilizar o pinus como matéria prima de uma
peça tão resistente, já que é um material com grande abundância em nossa
região, e também a utilização da madeira em si com a função estrutural, não só
em estruturas de coberturas como é mais comumente usada, mas também como
pilares e vigas principais de sustentações em estruturas.
O LVL já é muito utilizado nos Estados Unidos, no Brasil e na nossa região
inclusive, ainda há um preconceito na utilização do material, principalmente pela
falta de conhecimento da qualidade do produto tanto em resistência estrutural,
quanto em eficiência térmica e acústica.
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