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O paricá é uma espécie nativa da Floresta Amazônica com grande capacidade de 

desenvolvimento em monocultivos, tornando-o uma espécie promissora para o uso em MLC. 

Porém, a MLC de paricá apresenta capacidade de resistência à flexão menor do que a MLC de 

Eucalyptus.  Contudo, a aplicação de reforços em fibra nas lamelas de paricá poderão aumentar a 

resistência à flexão de vigas MLC. O presente trabalho buscou estudar o desempenho mecânico 

de vigas MLC com reforço de uma camada, utilizando fibras de vidro e carbono na madeira de 

Schizolobium parahyba var. amazonicum coladas à madeira com adesivo resorcinol, além de 

comparar os resultados experimentais com o cálculo analítico obtido pelo método de 

homogeneização da seção - MHS. Foram feitos 5 tratamentos com 6 vigas de tamanho reduzido 

(115 cm x 4,5cm x 4,8 cm), sendo T1SF (testemunha), T2V200 (reforço com fibra de 200 g.cm-2 

Vidro), T3V110 (110 g.cm-2 Vidro), T4C200 (200 g.cm-2 Carbono) e T5V330 (330 g.cm-2 

Vidro).  As vigas de MLC foram avaliadas quanto à sua resistência à flexão, cisalhamento e 

Módulo de Elasticidade- MOE, obtidos pelo ensaio de flexão a três pontos. O cálculo analítico 

para determinação do deslocamento por feito pelo MHS, procedendo-se a comparação do MOE 

obtido através do cálculo experimental e analítico. Os dados foram analisados pelos testes de 

normalidade, homogeneidade e a comparação de médias por Tukey com 5% de significância. 

Não foram constatadas diferenças entre os tratamentos para as tensões axiais e de cisalhamento 

(T1SF – 57,99 MPa e 1,44 MPa; T2V200- 58,64 MPa e 1,40 MPa; T3V110 – 62,26 MPa e 1,48 

MPa; T4C200 – 59,76 MPa e 1,42 MPa; e T5V330 – 64,55 MPa e 1,54 MPa). Porém notou-se 

uma tendência de aumento da resistência de tensões axiais nas vigas reforçadas, sendo que os 

aumentos em relação a vigas sem reforço foram de 2,87% para T2V200, 14,32% no T3V110, 

0,38% T4C200, e 17,57% T5V330. A análise de ruptura indicou que as vigas não romperam por 

tensões de cisalhamento, mas por tensões axiais, mostrando que a combinação de fibras sintéticas 

e adesivo a base de resorcinol foi positiva. Não foram constadas diferenças entre os MOE médios 

entre o cálculo analítico T1SF (11.774 MPa, T2V200 13.921 MPa, T3V110 12.046 MPa, 

T4C200 21.627 MPa e T5V330 16.194 MPa; e o cálculo experimental T1SF-11.917 MPa, 

T2V200-13.371 MPa, T3V110-11.938 MPa, T4C200-12.857 MPa e T5V330-13.213 MPa, com 

exceção do tratamento T4C200 com fibra de carbono. Indicando que o cálculo analítico 
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superestima a deformação das vigas reforçadas com fibras de carbono em 40,23% em relação ao 

obtido experimentalmente e de até 16,95% em vigas reforçadas com fibras de vidro.  

  


