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TB 622.1 - GERAL 

TB 622.1.1. Estas diretrizes normativas aplicar-se-ão à fabricação e 

montagem ou à fabricação e entrega das estruturas de pontes de madeira 

em consonância com estas especificações e em conformidades 

razoavelmente próximas de linhas, classes, dimensões e posições 

mostradas nas plantas. Todo o trabalho deve ser feito e todos os materiais 

devem satisfazer às exigências desta especificação e às observações das 

plantas. 

TB 622.1.2. Estas especificações aplicam-se aos seguintes tipos de 

superestruturas de pontes de madeira : 

TIPO A. Tabuleiro de pranchas longitudinais. Laminado. Tensionado. 

A superestrutura é formada por laminações de madeira serrada, dispostas 

longitudinal e verticalmente, que são presas pela sua face mais larga lado a 

lado por barras de aço de alta resistência, roscadas, através de furos nas 

laminações. A pressão de confinamento é transferida à madeira por placas 

de ancoragem posicionadas ao longo da laminação exterior, na lateral do 

tabuleiro, e desenvolve atrito suficiente entre as laminações, fazendo com 

que se desempenhem como uma unidade estrutural. 

TIPO B. Viga Laminada Colada Estrutural Celular com Tabuleiro de 

Pranchas Longitudinais. Laminado Tensionado. 

A superestrutura é formada por vigas longitudinais laminadas coladas que 

são transversalmente laminadas tensionadas junto a duas placas de 

laminações de madeira serrada, verticais, longitudinalmente dispostas. Um 

conjunto de madeira serrada, vertical, está na superfície superior da viga 

laminada colada e forma o tabuleiro. O segundo conjunto está na superfície 

inferior da viga laminada colada. A seção transversal resultante tem uma 

configuração de viga caixão fechada. 
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TIPO C. Viga Laminada Colada Estrutural com Tabuleiro de Pranchas 

Longitudinais. Laminado Tensionado. 

A superestrutura é uma seção transversal formada por vigas laminadas 

coladas longitudinais que são transversalmente laminadas tensionadas junto 

a uma placa de madeira serrada vertical para formar o tabuleiro em seção T. 

TIPO D. Viga Laminada Colada Estrutural com Tabuleiro de Pranchas 

Tranversais. Laminado Colado. 

A superestrutura consiste em vigas longitudinais laminadas coladas, com um 

tabuleiro transversallaminado colado, de ação não combinada,colocado em 

cima das vigas. 

TB 622.2 - MATERIAIS 

TB 622.2.1 Tabuleiro de Pranchas Laminado Tensionado, 

Guarda-Rodas de Madeira Maciça, Pilaretes dos Guarda-Corpos e os 

Guarda-Corpos. 

Toda a madeira estrutural utilizada na construção de pontes será de Red 

oak (carvalho vermelho) exceto quando for especificado Madeira Estrutural 

Laminada Colada nas plantas. Todo o madeiramento será de madeira 

classificada em concordância com as regras Standard Grading Rufes for 

Northeasterm Lumber Manufacturer's Association lncorporated (NELMA), 

272 Tuttle Road, P.O.Box 87A, Cumberland Center, Maine 04021. 

A madeira para os tabuleiros de pranchas /aminadas protendidas será de 

classe no 3, ou melhor, exceto se usar-se aparas (classe n° 1), como 

especificado nas normas citadas acima, seção 20.0 para Pranchas e Traves 

Estruturais. A classificação pode ser realizada após o desdobro para as 

dimensões aproximadas e, se encurvadas, deverão satisfazer as regras de 

classificação após o tratamento preservativo. A madeira do tabuleiro 

laminado tensionado será cortada, aparelhada duas faces (S2S), cortada 

novamente ou processada de outra forma, tal que o ajuste resultante entre 



175 

pranchas adjacentes esteja conforme as Normas de Industrialização como 

definido pela NELMA - Regras de Classificaclo -para as superfícies. 

A espessura das pranchas será de 1.5 polegadas até 2.0 polegadas 

(3.81cm a 5.0Bcm), com uma única medida para aplicar em um tabuleiro de 

ponte. A madeira do tabuleiro laminado tensionado não deverá conter 

menos de 12% nem mais de 19% de umidade (base: seco em estufa) após 

o tratamento preservativo, e antes da fabricação. O teor de umidade deverá 

ser confirmado em concordância com o método AWPA A6, utilizando um 

tamanho mfnimo de amostra de 40 cápsulas por lote de madeira do 

tabuleiro tomada aleatoriamente em todo lote. O comprimento de cada 

cápsula de amostra será metade da espessura da prancha do tabuleiro. 

A madeira utilizada para pilaretes,· blocos, guarda-rodas, blocos de apoio e 

guarda-corpos, quando especificado nas plantas, será de "Classe n°2" ou 

melhor, conforme especificado nas normas de classificação acima, Seção 

25. O para Vigas e Longarinas. O material deve ser cortado bruto às 

dimensões aproximadas mostradas nas plantas, tal que, após 

acondicionamento e tratamento preservativo, as dimensões reais estarão 

entre mais ou menos 114 de polegada (0.63cm) das dimensões de seções 

transversais dos projetos. 

Toda a madeira utilizada será classificada, aprovada e selada ou etiquetada 

por um classificador oficial, certificado por uma agência que foi homologada 

pelo Board of Review (Gabinete Revisor) do Comitê Normativo American 

Lumber-Sta,ndards Committee. 

Todas as dimensões mostradas nos projetos serão dimensões reais. 

Quando se utilizar madeira laminada colada estrutural (especificada nos 

projetos), deverão ser satisfeitas as exigências da seção TB 622.2.6. 
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TB 622.2.2. Infra-estrutura de Madeira. 

Todas as vigas, longarinas, pilares, madeiramento para a infra-estrutura 

serão "Classe n°2" ou melhor, Red Oak, como especificado acima nas 

normas de classificação, Seção 25.0 para Vigas e Longarinas, Seção 26.0 

para Pilares e Madeiramentos, Seção 20.0 para Pranchas e Traves 

Estruturais, conforme aplicável. 

Todas as vigas, pilares, sarrafos, longarinas e madeiramento em geral serão 

classificados, aprovados e selados ou etiquetados por um classificador 

oficial, certificado por uma agência que foi homologada pelo Comitê de 

Revisão do American Lumber Standards Committee. 

Todas as dimensões mostradas nos projetos para vigas estruturais, 

longarinas, pilares, sarrafos e madeiramento em geral serão dimensões 

reais. 

Quando se utilizar madeira laminada colada estrutural (especificada nos 

projetos), deverá satisfazer às exigências da seção TB 622.2.6. 

TB 622.2.3. Metais 

TB 622.2.3.1. Produtos de Aço. 

Formas estruturais placas e barras (exceto barras roscadas de aço e barras 

de fabricação) devem obedecer as exigências ASTM A-36. Componentes 

que requeiram fabricação serão produzidos de acordo com a Seção 615 das 

Especificações Standard Specifications. Quando for requerida a fabricação , 

soldada todo o trabalho estará de acordo com o Código de Soldagem em 

Pontes - 01.5 ANSVAASHTOIAWS. Ensaios não-destrutivos nas soldas 

não são exigidos. Todos os produtos de aço serão galvanizados a quente 

e obter os requisitos da ASTM A-123, exceto onde for indicado outra 

exigência. Relatórios de ensaios nas fábricas, adequadamente 

documentados e certificados, devem ser fornecidos para todos os produtos 



177 

de aço. Os certificados para a galvanização a quente serão fornecidos pela 

unidade de galvanoplastia. 

TB 622.2.3.2. Barras Roscadas. 

As barras de aço, roscadas, serão das dimensões fornecidas nos projetos e 

serão calculadas para permitir o uso de porcas de ancoragem e acopladores 

que resistam às deformações. Porcas de ancoragem e luvas deverão ser de 

um projeto e material recomendados pelo fabricante da barra roscada que 

desenvolva a plena resitência à tração da barra. As barras roscadas devem 

atender o seguinte : 

TB 622.2.3.2.1. Barras de aço, roscadas, serão fabricadas por um 

processo tal que resulte em barras que atendam às exigências químicas, 

mecânicas e físicas da ASTM A722, Tipo 11. Onde barras de 518 de polegada 

(16mm) de diâmetro nominal são especificados nos projetos, ao invés dos 

requisitos acima as barras podem atender, subsidiariamente, aos seguintes 

requisitos. 

TB 622.2.3.2.2. Barras para o tamanho 5/8 po/.(1.59 em) devem 

satisfazer : 

• diâmetro nominal máximo 

• área efetiva da seção transversal 

314" (1.905 em) 

0.28 pof (1.81 cm2
) mín. 

0.33 pof (2.13 cm2
) máx. 

• extensão das deformações 0.045 mín. 

0.060 máx. 

• pesolinear 1.151pf (1.713kglm)mín. 

1.351pf (2.011 kglm) máx. 

• resistência ao escoamento 34000 lb (15436 kg) 

(limiar de 20% ou extensão de O. 7% sob carga) 

• resistência última mín. 40000 lb (18160 kg) 

• alongamento, mín. (20 diâmetros) 4.0% 

ou 
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• alongamento, min. (10 di~metros) 7.0% 

• análise a quente : 

teor de fósforo (máx.): 0.040% 

teor de enxofre (máx.) : 0.050% 

Todos os ensaios de tração devem ser realizados de acordo com a 

especificação ASTM A 722. 

TB 622.2.3.2.3. Serão fornecidos relatórios de ensaios na fábrica, 

adequadamente certificados e documentados, para cada ensaio nas barras 

de aço roscadas. Estes relatórios documentarão a obediência ao parágrafo 

622.2.3.2.1 ou 622.2.3.2.2., conforme aplicável. 

TB 622.2.3.2.4. Todas as barras roscadas, porcas de fixação, 

acopladores e a ferragem auxiliar serão galvanizados a quente. 

obedecendo a ASTM A 123. Antes da galvanização as barras roscadas 

serão limpas com jato de ar de acordo com a Especificação W' 6 de 

Preparação de Superficies do Conselho de Pintura de Estruturas de Aço 

[Steel Structures Painting Council - Surface Preparation Specification 

Number 6 (Commercial Blast Cleaning)}, "Limpeza com jato de ar comercial". 

Tratamento ácido da superficie não será permitido. Para garantir a 
I 

montagem adequada após a galvanização, o excesso de zinco será 

removido pela usinagem utilizando morsas e cunhas adequadas das roscas 

das porcas, luvas e barras roscadas como for necessário. A remoção do 

excesso de zinco por processo térmico não será permitida. 

TB 622.2.3.2.5. Em lugar de se fazer a galvanização a quente, as barras 

roscadas podem ser providas de uma camada de epóxi, satisfazendo as 

exigências da norma AASHTO M 284. A camada epóxi será aplicada por 

"Recamadores Certificados (Certified Coaters)" os quais foram aprovados de 

acordo com os procedimentos de materiais 711.35.50. Uma lista de 

"Recamadores Certificados" está disponivel em qualquer Escritório Distrital 
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de Materiais (Division District Materiais Office) ou na Divisão de Controle de 

Materiais, Solos e Ensaios (em Charleston, WV). Quando se aplicar barras 

revestidas com epóxi, todas as outras ferragens incluindo porcas de fixação 

e acopladores deverão ser galvanizados a quente (parágrafo 622.2.3.2.4). O 

fabricante da barra roscada é responsável pelo acoplamento adequado 

entre as barras revestidas com epóxi e porcas de ancoragem e luvas, tal 

que a plena resistência à tração da barra seja desenvolvida. O parágrafo 

12.2 da AASHTO M 284, que diz respeito ao reparo dos danos gerados pelo 

manuseio inadequado, deve ser substituído por: 

"12.2. Todo dano provocado durante o transporte ou dano 

devido ao manuseio no local de fabricação da ponte será 

reparado como exigido no parágrafo 11. 1. Os reparos devem 

ser realizados imediatamente antes de instalar as barras na 

estrutura da ponte, ou antes do embarque para o local de 

construção, o que for aplicável." 

Até a finalização do terceiro tensionamento e corte da barra a suas 

dimensões quando necessário, a barra e a porca de ancoragem serão 

pinceladas com uma camada de mástique de epóxi, atendendo as 

exigências da Seção 711.12 das Especificações Padrão. A preparação 

destas superfícies antes da pintura e da aplicação da tihta deve estar em 

concordância com as recomendações do fabricante de tinta. O custo de 

pintar as pontas de barras e porcas deve ser incluído no custo unitário para 

as ferragens de tensionamento. 

TB 622.2.3.3. Conectares para a madeira. 

Os pregos grandes, de cabeça chata ou semi-esférico, apontados nas 

pranchas de projeto, serão Sealtite Dome Head Drive Spikes e Lewis 

Washer Head Timber Drive Spices, produzidos pela Lewis Bolt and Nut 

Company, Minneapolis, Minnesota, ou de conformidade com o aprovado 

pelo Engenheiro. 
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Parafusos de cabeça arrendondada apontados nas plantas serão parafusos 

de cabeça redonda e pescoço quadrado (parafusos de carroceiras), 

satisfazendo às exigências da ANSI/ASME Especificação 818.5. Os 

parafusos de cabeça semi-esférica anotados em planta devem ter uma 

cabeça semi-esférica e deve obedecer às exigências da ASTM A 307, 

exceto as fendas, que não são exigidas. Parafusos de cabeça em domo de 

1.25 polegada (3,175 em) de diâmetro, devem ter de cabeça de, no mínimo, 

3 polegadas (7.62 em) de diâmetro, em forma circular, e uma altura mínima 

de 9!16pol. ( 1. 43 em). 

As porcas devem ser hexagonais ou hexagonais pesadas em concordância 

com a ASTM A 563 ou ASTM A 194. 

Arruelas redondas serão do tipo A Série Larga, atendendo às exigências da 

ASTM F 844. 

As arruelas anotadas nas pranchas como "arruelas para madeira" serão 

maiores em diâmetro e espessura, fabricadas em ferro fundido ou maleável. 

galvanizadas a quente e de um estilo e desenho típicos dos usados em 

construções pesadas de madeira. Os pinos de aço (espiralados) serão os 

produzidas por Wadsworth Equipment Company, Akron, Ohio, ou conforme 

aprovado pelo Engenheiro. 

Todos os conectares para madeira serão galvanizados a quente e devem 

satisfazer as exigências ASTM A 153. Relatórios de ensaios de fábrica, 
) 

certificados ou ensaios dos conectares acima não são exigidos. A aceitação 

terá base na inspeção visual no local do projeto ou na fábrica de pré

montagem. 

TB 622.~.3.4. Chumbadores nos Encontros e Pilares 

Os parafusos de ancoragem (chumbadores) nos encontros da ponte ou 

pilares serão de barras de aço toda roscada, de 3/4pol. (1.905 em) de 

diâmetro, satisfazendo os requisitos da ASTM A 307, galvanizadas a quente 

para atender à ASTM A 153. O comprimento do parafuso é determinado 

pelo tabuleiro, espessura da madeira ou da cantoneira metálica e o 

embutimento no concreto como observado nas plantas. Porcas e arruelas 
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serão como especificados no parágrafo TB 622.2.3.3. Relatórios de ensaios 

de fábrica, certificados ou ensaios dos chumbadores, porcas, arruelas não 

são exigidos. A aceitação terá base na inspeção visual no local da obra de 

pré-montagem. 

Os chumbadores deverão ser instalados no concreto utilizando o Sistema de 

Ancoragem em Cápsula Quimíca Molly "Parabond ", produzidos pela Molly 

Fastener Group, 504 Mt Laurel Avenue, Temple, Pensylvania 19560, ou o 

Sistema de Ancoragem em Cápsula Química "Sup-R-Set", produzido pela 

Gunnebo Fastening Corp., P.O.Box 1589, York, PA 17405, ou o Sistema 

"Rawl Chem- Stud # 6500", produzido pela Rawl Plug Co., Inc., Two F. B. 

Powers Square, New Rochelle, New York 10802, ou igualmente aprovado. 

A instalação dos chumbadores deverá estar de acordo com as instruções do 

fabricante da cápsula química. A extremidade de cada chumbador deve 

estar na exata configuração recomendada pelo fabricante da cápsula 

química. 

Certificados ou ensaios do sistema de fixação química não é exigido. 

TB 622.2.3.5. Anéis Partidos, Tarugos e Pregos 

Os anéis da aço, partidos, mostrados ou observados nas pranchas serão 

Anéis Partidos TECO Wedge-Fit Tipo M-2, produzidos pela TECO, Colliers, 

West Virgínia, ou equivalente comprovado. 

Os tarugos mostrados ou observados nas plantas serão TECO Tipo 143-D 

Galvanizados. produzidos pela TECO, Colliers, West Virgínia, ou equivalente 

comprovado. 

Os anéis partidos e as placas de tarugos serão fornecidos galvanizados a 

quente. 

Relatórios de ensaios de fábrica, certificados ou ensaios dos anéis partidos 

não são exigidos. A aceitação terá base na inspeção visual somente. 

Os diversos pregos utilizados durante a fabricação serão dimensionados 

pelo fabricante, considerando a função desejada. Certificados ou ensaios 

não são exigidos. 
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TB 622.2.3.6. Viga de Aço do Guarda-Corpo 

Viga de aço do guarda-corpo, conectares e acessórios, quando especificado 

nas pranchas, estarão em concordância com a AASHTO M 180, Tipo 1/, 

Classe A, a menos que observado outra. Todos os materiais devem ser 

fornecidos por companhias habilitadas incluídas no Cadastro da Divisão de 

Fornecedores Certificados (Certified Suppliers of Guadrail and Associated 

Hardware). 

O contratado será responsável pela colocação/ de vigas adicionais, se 

necessário, para fixar os espaçadores mostrados nas plantas. 

TB 622.2.3. 7. Parafusos de Fixação para o Guarda-Corpo e 

Conectares para os Diafragmas 

Parafusos de ancoragem conectando a viga de aço do guarda-corpo no 

vigamento de madeira, do guarda-corpo, devem satisfazer a ASTM A 325, 

com porcas e arruelas apropriados, todos galvanizados a quente (ASTM A 

153). As luvas dos tubos nas conexões do guarda-corpo devem ser de tubo 

metálico galvanizado padrão de 1pol. (2.54cm), tabela 40, e pode ser 

cortado no comprimento especificado pelo cortador tu bula r ou de serra, sem 

reparo na superfície de corte. 

Parafusos chumbadores e arruelas padrão para a instalação de diafragmas 

entre as vigas estruturais laminadas coladas serão parafusos chumbadores 
\ 

hexagonais padronizados e arruelas padrão de aço maleável, todos 

galvanizados a quente de acordo com a ASTM A 153. 

Barras redondas de aço,roscadas em ambas extremidades, para a 

instalação dos diafragmas e apoio dos pilaretes dos guarda-corpos nas 

vigas estruturais laminadas coladas devem ser fabricadas a partir de barras 

de aço que atendam à Especificação ASTM A-36 ou à Especificação ASTM 

A-108 classe 1018 até 1045. Arruelas e porcas devem satisfazer às 

exigências da seção TB 622.2.3.3. Todos os materiais devem ser 

galvanizados a quente para satisfazer a Especificação ASTM A-153. 

Relatórios de ensaios de fábrica, certificados ou ensaios de parafusos de 

ancoragem, porcas, arruelas, parafusos chumbadores ou luvas tubulares 
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não são exigidos. A aceitação terá por base a inspeção visual no local da 

obra ou na fábrica do fornecedor. 

TB 622.2.3.8. Barras de Fabricação e Acessórios para Construção 

Modular 

Barras de fabricação devem ser de 314pol. (1.905 em) de diâmetro, toda 

roscada, aço de alta resistência, com as seguintes propriedades : 

• diâmetro nominal 314pol (1.905cm) 

• resistência no escoamento 

(residual de 0.2% ou extensiJo de O. 7% sob carga) 

• resistência última (mínimo) 

• elongação, mínima (20 diâmetros) 

ou 

340001ibras 

(15436Kgf) 

40000/ibras ( 18160Kgf) 

4.0% 

• elongação, mínima (10 diâmetros) 7.0% 

• análise química : 

teor de fósforo 

teor de enxofre 

0.040% 

0.050% 

Os ensaios de tração devem ser realizados em amostras de mesmo 

diâmetro de acordo com a ASTM A-370. As roscas devem ter 1 O voltas por 

polegada, Séries Unificadas de Roscas Grossas. como especificado na 
I 

ANSI-81.1, e deve ter tolerância de Classe 2A. 

Porcas a serem utilizadas com as barras de fabricação devem ser das séries 

pesadas, hexagonais, em concordância com a ASTM A-563, Classe C,D ou 

OH, ou em concordância com a ASTM A-194, Classe 2 ou 2H. 

Placas de suporte e ancoragem devem ser de aço carbono e obedecer à 

ASTM A-36. 

Todo o material fornecido sob especificação deste parágrafo deve ser liso, 

simples e sem revestimento. A galvanização a quente não é requerida. 

O contratado fornecerá ao Engenheiro os relatórios dos ensaios de fábrica 

ou certificados dos produtores dos materiais que indiquem que os materiais 

utilizados estão em conformidade com as especificações requeridas. 
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TB 622.2.3.9. Consolo de Alumínio para o Tabuleiro 

Consolos de alumfnio fundido conectando os painéis de madeira laminada 

colada às vigas de madeira estrutural laminada colada serão de um projeto 

e dimensões como as mostradas em plantas e devem satisfazer às 

exigências da ASTM B 108 Liga 356.0 Têmpera T6. O contratado fornecerá 

ao Engenheiro uma carta de certidão da fundição que produz os consolos. A 

aceitação será feita com base nesta certidão e na inspeção visual realizada 

na planta de fabricação ou no local da obra. 

TB 622.2.4. - TRATAMENTO PRESERVATIVO 

O tratamento preservativo de toda a madeira serrada ou bruta se dará pelo 

processo de Célula Vazia em consonância com a norma C2 da AWPA 

(American Wood Preserver's Association) . A solução de tratamento será 

creosoto alcatroado obedecendo a norma AWPA-P1. A retenção do 

tratamento será no mínimo de 7.0pcf (160 kgflm3
) e deve ser determinada 

pelo método de amostragem ou de peso. 

Todas as peças de madeira serão dimensionadas, cortadas, usinadas e 

furadas antes do tratamento preservativo exceto a madeira do tabuleiro 

laminado tensionado com duas polegadas ou menos (5.08cm) de 
• 

espessura, que pode ser furada ou cortada no comprimento após o 

tratamento. Esta madeira do tabuleiro cortada no ajuste de comprimento 

após o tratamento sob pressão deverá ter as extremidades expostas pelo 

corte tratadas de acordo com a norma AWPA-M4. Furos nas tábuas do 

tabuleiro executados para a passagem das barras roscadas de aço, para 

drenos vazados ou para fixar guarda-corpo e guarda-rodas não requerem 

tratamento dos furos. 

Todas as superffcies devem estar livres de excesso de soluções de 

tratamento preservativo no momento de entrega no local do trabalho final. 
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TB 622.2.5. - ALMOFADAS DE ELASTÓMERO PARA APOIO 

As almofadas elastoméricas dos apoios devem ser do tamanho e do tipo 

mostrado nas plantas e devem estar em conformidade com as 

Especificações Padrão para Pontes Rodoviárias da AASHTO (Standard 

Specifications for Highway Bridges), com uma dureza medida (durómetro) de 

60. 

TB 622.2.6. - MADEIRA LAMINADA COLADA ESTRUTURAL 

Todas as peças de madeira laminada colada estrutural devem ser 

compostas de Southern Pine visualmente classificada ou de Douglas Fir

Larch também classificada visualmente, como mostrada nos desenhos e 

especificado abaixo. 

Os materiais, a fabricação e o controle de qualidade estarão de acordo com 

a Norma A 190.1 ANSI/AITC (American National Standards lnstitute I 

American lnstitute of Timber Construction), Madeira Laminada Colada 

Estrutural, e fornecerão os valores de cálculo como mostrado nas plantas. 

Todos os valores de cálculo estão baseados na condição úmida de trabalho. 

Os adesivos devem atender as exigências de uso úmido para as condições 

de servico sob umidade. A aparência das peças deve ser a de classe 

industrial. As superfícies das peças não precisam estar seladas e as peças 

não embrulhadas. As peças serão assinaladas com uma Marca de 

Qualidade (QM) e, além disso, um Certificado de Conformidade será 

fornecido ao Engenheiro para indicar obediência à ANSIIAITC A 190.1, 

Madeira Laminada Colada Estrutural. 

Todas as peças de madeira laminada colada estrutural devem ser tratadas 

com preservativo, de acordo com a norma AITC 190 (Norma para 

Tratamento Preservativo de Madeira Laminada Colada Estrutural) e a norma 

AWPA C28, idem. A solução de tratamento será creosoto alcatroado de 

conformidade com a AWPA norma P1. A retenção do tratamento será de, no 
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mínimo, 12.0pcf (275 kglm3
), e deve ser determinada pelo método de 

ensaio. Para as peças fabricadas com madeira de Douglas Fir-Larch é 

necessário realizar incisões antes do tratamento preservativo. 

NO FINAL DO CICLO DE TRATAMENTO. TODO O MATERIAL 

ESTRUTURAL LAMINADO COLADO SERA LIMPO COM VAPORIZACAO 

FINAL POR TR~S HORAS EM UMA TEMPERATURA ENTRE 2200F E 

2400F (104.4C E 115.6C). 

Todas as superfícies estarão livres do excesso de solução presevativa no 

momento de entrega no local da montagem final. 

Todas as peças estruturais laminadas coladas serão dimensionadas, 

usinadas, furadas onde especificado, e cortadas a seu comprimento 

adequado antes do tratamento preservativo exceto os diafragmas para as 

pontes tipos B e C que podem ser aparados em seu comprimento em até 1 

polegada (2.54cm) a mais após o tratamento desde que o aparelhamento 

seja seguido de pós-tratamento, de acordo com a AWPA Norma M4. Furos 

executados para os parafusos chumbadores nas pontes tipos B e C podem 

ser realizados após o tratamento presevativo desde que todos os furos 

sejam tratados em consonância com a AWPA M4. 

TB 622.3. - CONTROLE DE QUALIDADE 

TB 622.3.1. - Responsabilidade do Contratado 

O Empreiteiro é responável pelo controle de produto em todas as operações 

de fabricação para assegurar que o trabalho finalizado está em 

conformidade com estas especificações. 
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Como requerido nos anteriores parágrafos 622.2.1 e 622.2.2, todo o 

madeiramento será classificado, aprovado e selado ou etiquetado por um 

classificador certificado. O contratado programará, contratará e por outro 

lado providenciará a inspeção para a classe indicada. O custo desta 

inspeção deve ser inclufdo como custo incidente sobre o trabalho. O 

empreiteiro fornecerá ao Engenheiro relatórios adequados que documentem 

a aceitação do madeiramento pelo classificador certificado. 

TB 622.3.2. - Indústrias de Madeira Estrutural Laminada Colada 

Todos os produtores de madeira estrutural laminada colada serão 

"Laminadores Ucenciados" pelo AITC como exigido pela Norma ANSI/AITC 

190.1. Uma lista de laminadores licenciados pode ser obtida no American 

lnstitute of Timber Construction em 11818 S. E. Mil/ Plain Boulevard, Suíte, 

Vancouver, Washington 98684. 

TB 622.3.3. - Usinas de Tratamento da Madeira 

A usina de tratamento da madeira deve atender em todos os aspectos a 

Norma AWPA M3, Procedimentos Padrão de Controle de Qualidade Para 

Usinas de Preservação de Madeira. As responsabilidades do inspetor de 
I 

controle de qualidade e os procedimentos de inspeção devem estar em 

conformidade com as Normas AWPA M3 e AWPA M2, Norma para 

Inspeção de Produtos de Madeira Tratados. O controle de qualidade se 

realizará pelo inspetor em todas as etapas, inspeções, ensaios, e manterá 

todos os registros e relatórios exigidos pelas Normas AWPA supracitadas, e 

deverá fornecer cópias ao Engenheiro. Até a finalização de todas as 

operações de tratamento o tratador também fornecerá um Certificado de 

Conformidade como exigido pelo parágrafo 7.1 da Norma M3 da AWPA. 

TB 622.3.4. - Inspeção da Divisão Rodoviãria 
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A Divisão do Departamento Rodoviário conduzirá inspeções rotineiras em 

todas as operações de laminação, industrialização, corte, usinagem, 

classificação e tratamento para garantir que o Empreiteiro esteja cumprindo 

com as exigências das especificações. Onde for notada deficiência em 

materiais ou em procedimentos pelo inspetor da divisão, o contratado 

tomará os passos imediatos para corrigir a deficiência. Quaisquer materiais 

julgados defeituosos ou deficientes serão rejeitados e devem ser 

substituídos por materiais aceitos, sem ônus econômico para a Divisão. 

TB 622.4.- DESENHOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM 

O Empreiteiro deverá submeter ao ·Engenheiro, no número necessário de 

cópias, um conjunto completo de desenhos de fabricação e montagem como 

exigido pela seção 105.2 das Especificações Padrão. Os desenhos devem 

consistir em pranchas detalhadas, as que devem ser racionalmente 

necessárias para a finalização bem-sucedida do trabalho. Os desenhos de 

fabricação incluirão dimensões detalhadas e o procedimentro de 

montagem do sistema laminado tensionado, dimensões da madeira do 

tabuleiro incluindo as posições das juntas onde pranchas únicas de todo o 

comprimento do vão não forem utilizadas, todos os detalhes e dimensões, 

aspecto e locação dos parafusos usados nos guarda-rodas e guarda-corpos 

quando especificados e todos os detalhes do apoios. Os desenhos de 

fabricação devem ainda incluir os detalhes de todas as peças de madeira 

laminada colada estrtural. 

Até a finalização de todas as operaçóes de fabricação e embarque de todo 

material para o local da obra o Empreiteiro enviará ao Engenheiro um jogo 

completo dos desenhos executivos da montagem em qualidade reproduzível 

(Mylar ou equivalente). O conjunto terá as revisões mais recentes de cada 

desenho de fabricação que foi previamente submetido e aprovado pelo 

Engenheiro. 
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Todos os desenhos serão submetidos ao Engenheiro para aprovação com 

um mfnimo de 2(duas) semanas antes de se iniciar a fabricação. 

MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

TB 622.5. - MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO 

Pontes de madeira laminada tensionada e de madeira estrutural laminada 

colada devem ser fabricadas em concordância com as plantas e com estas 

especificações. 

TB 622.5.1. - Manuseio 

A madeira tratada será manuseada cuidadosamente sem queda brusca, 

quebra ou colapso de fibras externas, sem amassamento ou penetração da 

superfície por ferramentas. As peças tratadas devem ser manuseadas com 

redes e correias. Pés-de-cabra, alavancas ganchadas, lanças de 

guindastes, cabos, correntes ou ganchos não devem ser usados. Quando 

laços metálicos forem usados para enfeixar as peças, protetores dos cantos 

serão providenciados para evitar danos. Vigas estruturais la minadas coladas 

serão inclinadas e levantadas de lado, utilizando rede e correias em tantos 

pontos quanto necessário para evitar dano. Vigas de aço separadoras 

devem ser utilizadas para evitar carregamentos( excêntricos nas peças 

longas. Os painéis de pranchas laminadas coladas podem ser levantadas de 

largo utilizando consolos de aço fabricados em forma de C que fixam por 

cima as extremidades das peças. 
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TB 622.5.2. - Montagem do Tabuleiro Laminado Tensionado 

Os tabuleiros laminados tensionados podem ser prefabricados em uma 

instalação fabril ou de montagem. A largura total ou seções parciais do 

tabuleiro podem ser prefabricadas e tensionadas, ou painéis podem ser 

produzidos, unidos e tensionados em campo. 

Se os tabuleiros são produzidos em partes e tensionados utilizando placas 

de suporte sob os acopladores das barras roscadas, as placas de suporte 

terão de ser removidas após todas as partes terem sido unidas. 

Juntas de topo serão permitidas na laminação, desde que : 

(a) O comprimento de cada lâmina não seja menor que 4pés (1.22m); 

(b) Nenhuma junta de topo esteja colocada em uma distância igual à 

espessura do tabuleiro de uma barra de protensão; 

(c) Não mais de uma junta de topo ocorrerá em quaisquer grupo de cinco 

laminações no intervalo de 2pés (O. 61 m). 

O diagrama de disposição das juntas deve ser apresentado nas plantas. 

Os furos para as barras de protensão serão grandes o suficiente para 

permitir que uma barra com acoplador, se utilizado, seja removida do 

tabuleiro tensionado, mas não deve ser maior que 20% da largura da 

prancha, excepcionalmente podendo ser de 1 314pol. ( 4.4'45cm) de diâmetro 

em uma prancha de 7pol. (17.78cm)-(25%). 

Os furos no tabuleiro para fixá-lo na infraestrutura e para fixar pilares e 

guarda-rodas no tabuleiro não devem ser executados antes da finalização 

do Estágio 2 de tensionamento. Os furos na infraestrtura não devem ser 

executados antes de o tabuleiro estar posicionado definitivamente nem 

antes de se completar o estágio 2 do procedimento de protensão de toda a 

superestrutura. 
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TB 622.5.3. - Pretensão. 

As barras de protensão devem ser tensionadas com um macaco hidráulico. 

Este deverá ser calibrado no mfnimo uma vez por ano para se oferecer uma 

precisa indicação do carregamento. 

As barras de protensão devem ser tensionadas até a carga especificada 

mostrada nas plantas. O tensionamento deve ser realizado de acordo com o 

seguinte procedimento : 

ESTÁGIO 1. Carregar cada barra até 50% da força especificada utilizando

se uma sequência de tensionamento que evitará a distorção e manterá uma 

largura uniforme do painel ou da ponte em todo o seu comprimento. Repetir 

utilizando a plena carga especificada até que todas as barras estejam 

adequadamente tensionadas. 

ESTÁGIO 2. Um mínimo de 5 dias mas no máximo 7 dias após a finalização 

do Estágio 1. recarregar todas as barras até a força de protensão 

especificada. 

ESTÁGIO 3. Um mínimo de quatro (4) mas não mais de seis (6) semanas 

após a finalização do Estágio 2. recarregar todas as barras até à força de 

protensão especificada nas plantas. 

Durante os procedimentos de protensão, a carga nas primeiras barras que 

foram tensionadas tende a decair enquanto as outras barras forem sendo 

tensionadas. Em todos os tr~s estágios, após o Empreiteiro verificar que as 

barras foram todas tensionadas a seu valor especificado, o Empreiteiro deve 

retornar às três primeiras barras que foram protendidas e verificar no 

medidor hidráulico se todas essas três barras mantiveram um mfnimo de 

90% da carga especificada. Se qualquer uma das três primeiras barras, que 

usam toda a largura da ponte, não mantiver no mfnimo 90% da força 

especificada, todas as barras de protensão da ponte deverão ser 
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tensionadas novamente. A verificação das três primeiras barras deve ser 

repetida até que mantenham, no mfnimo, 90% da força especificada. 

O Engenheiro será notificado no mfnimo 2 (dois) dias antes de se iniciar 

cada estágio de tensionamento. 

Nenhum vefculo será permitido sobre a ponte até a finalização do Estágio 2 

de protensão. 

TB 622.5.4. - Curvatura 

Uma curva voltada para cima ou contra-flecha deverá ser dada em cada 

ponte como observado nas plantas. A curvatura deve ser uma curva 

contínua uniforme no comprimento da ponte, e deve apresentar afastamento 

máximo nas proximidades do centro do vão. A curvatura deve ser 

consistente também no sentido transversal e as medidas devem ser 

realizadas nas duas bordas e no eixo longitudinal. 

TB 622.5.4.1. - Pontes Tipo A 

Quando toda a largura da ponte, ou seções, são pré-fabricadas e 

tensíonadas na instalação industrial, o fabricante deve montar uma curvatura 

inicial suficiente, antes do tensionamento, tal que, sob toda a ação 

permanente, a curvatura final seja conforme especificado, 

Quando peças individuais ou painéis forem entregues frouxos no local da 

obra eles devem ser posicionados sobre um apoio provisório para produzir a 

curvatura exigida atravé~ de toda a largura da seção transversal e deve ser 

ajustável para que, reduzida sob a ação da carga plena permanente, se 

comporte como especificado ou seja aumentada se uma curvatura adicional 

for necessária. 

Se 75% da curvatura final não for conseguida sob ação da carga 

permanente total o Empreiteiro deverá apoiar a estrutura em um apoio 

intermediário provisório para se produzir a curvatura adequada. 
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TB 622.5.4.2. - Pontes Tipos B. C. D. 

Madeiras estruturais laminadas coladas serão industrializadas já com as 

curvaturas indicadas nas pranchas. A curvatura especificada é aquela que a 

peça deve ter sem qualquer carregamento. 

TB 622.5.5. - Construção Modular. 

Quando especificado nas plantas a ponte será fabricada e montada 

utilizando as técnicas modulares descritas abaixo. As determinações 

622.5.1. a 622.5.4. (acima) também se aplicam à fabricação e montagem 

modular. 

A construção modular não se aplica às pontes Tipo D. 

TB 622.5.5.1. - Arranjo dos Módulos. 

Cada módulo consistirá em um número apropriado de fileiras de pranchas 

individuais do tabuleiro tal que, quando unidos às vigas externas laminadas 

coladas, a largura total do módulo será como anotado nas plantas após a 

terceira protensão. O Empreiteiro é responsável pela inclusão de tantas 

fileiras de pranchas adicionais do tabuleiro quanto forem necessárias para 

compensar a compressão ou a retração da madeira ao longo de todos os 

três estágios de tensionamento. 

As pranchas do tabuleiro de madeira serão arranjadas com as duas vigas 

dos módulos utilizando guias, tubos ou pregos (ou outros meios), tal que o 

alinhamento adequado e a curvatura da viga possam ser mantidos antes de 

se inserir as barras de protensão. 

Após as duas vigas laminadas e as fileiras de pranchas do tabuleiro terem 

sido adequadamente montadas, as barras roscadas atendendo as 

exigências de 622.2.3.2., exceto que as barras não precisam de 

revestimento, devem ser inseridas em todos os furos espaçados de 2pés 

(0.61m). O Estágio 1 de Tensionamento será realizado antes que cada 
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módulo seja removido das guias de montagem ou seja manuseado de 

alguma forma. 

O manuseio dos módulos deve ser realizado em consonância com o descrito 

em 622.5.5.4 .. 

Em acréscimo, barras de aço de alta resistência, para fabricação, atendendo 

às exigências de 622.2.3.8. serão inseridas em todos os furos espaçados de 

6pés (1.83m). As barras espaçadas de 2pés (0.61m) podem ser retiradas 

antes de a estrutura ser transportada a partir do canteiro de fabricação e, 

necessariamente, deverão ser removidas antes de os módulos serem 

posicionados no local do projeto. 

As barras de alta resistência usadas na fabricação serão permanentemente 

remanescentes à ponte exceto para os módulos das faces externas onde as 

barras poderão ser removidas após a finalização do terceiro estágio de 

tensionamento em campo. 

Placas de apoio galvanizadas deverão ser utilizadas nas faces externas para 

todas as barras espaçadas de 2pés (0.61m). Todas as outras placas de 

suporte podem ser não protegidas. 

O Empreiteiro será o responsável pela manutenção do perfeito esquadro em 

cada módulo. Isto pode exigir diafragmas, cantoneiras, escoras, barras de 

tensionamento, etc. adicionais, ou provisórios ou permanentes. Todos os 

materiais exigidos para esta finalidade serão claramente mostrados nos 

desenhos de oficina de montagem e serão observados se permanentes ou 

se temporários. 

Os materiais apontados como permanentes devem atender todas as 

exigências de qualidade desta Especificação. As fixações dos materiais 

temporários deverá ser Jal que o envelope preservativo das peças 

componentes da ponte não seja jamais danificado. Os furos nos elementos 

estruturais de madeira laminada colada serão feitos antes de se realizar o 

tratamento preservativo e os furos temporários serão preenchidos com plugs 

de madeira tratada de modo a satisfazer o Engenheiro. 

Qualquer que seja o método utilizado pelo Empreiteiro para controlar os 

esquadros dos módulos, cada módulo finalizado e totalmente protendido, em 
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qualquer seção transversal de ponta a ponta de sua extensão, não deverá 

estar fora de esquadro por mais de 0.5polegada (1.27cm) quando medido 

no topo e na base, em qualquer superfície externa, de cada alma do 

módulo. Nenhum pagamento separado será aditado nem realizado por 

quaisquer destes materiais ou mão-de-obra adicionais utilizados para 

controlar o esquadro dos módulos. O custo deverá ser incluído no preço 

unitário para as peças da ponte fabricadas. 

TB 622.5.5.2. - Tensionamento de Módulos em Oficina. 

Todas as barras roscadas de aço nos furos espaçados de dois pés (O. 61 m) 

devem ser tensionadas até à força mostrada nas plantas. 

Todos os três estágios de tensionamento serão realizados na oficina de 

fabricação. 

Na finalização de cada estágio de protensão, as porcas hexagonais das 

barras de montagem espaçadas de seis pés (1.83m) serão completamente 

apertadas utilizando todo o esforço de um homem em uma chave de porca 

comum. 

TB 622.5.5.3. - Guarda-Rodas. Pilaretes do Guarda-Corpo e Diafragmas. 

Os guarda-rodas e os pilaretes dos guarda-corpos para as pontes tipo A 

serão instalados em oficinas após o Estágio 2 de tensionamento, e em 

qualquer fase para os tipos B e C. 

Os diafragmas serão instalados na oficina de fabricação após o Estágio 3 de 

tensionamento. Algum aparelhamento no comprimento dos diafragmas pode 

ser necessário para compensar a perda de largura do módulo gerada pela 

protensão. Veja o ítem 622.2.6. para as exigências de tratamento após 

ajustar no comprimento. Os diafragmas devem ser fixados firmemente entre 

as vigas mas não tanto que tenham de ser forçados até sua posição. 
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TB 622.5.5.4. - Manuseio, Transporte e Montagem. 

Conforme cada módulo seja montado na oficina de fabricação, um sistema 

com anel de elevação e manuseio deverá ser instalado após o Estágio 1 de 

Tensionamento. Detalhes do sistema de içamento dos tabuleiros estão 

mostrados nas plantas-padrão. Todo manuseio dos módulos deverá ser 

realizado utilizando-se os anéis de elevação. A utilização de forquilhas sob 

os módulos, amarras, cabos de travamento, ganchos de presilhas, etc., é 

expressamente proibida. 

Dois dias após o Estágio 3 de Tensionamento ter sido completado, as barras 

de montagem espaçadas de dois pés (0.61m)- não as barras espaçadas de 

seis pés (1.83m) entre si- podem ser removidas, ou todas as barras podem 

ser mantidas em seu lugar para transporte. Se o empreiteiro escolher 

manter as barras em seu lugar para translado, as barras espaçadas de dois 

em dois pés (0. 61 m) necessariamente serão retiradas antes de colocar os 

painéis em sua posição definitiva. 

Após o Estágio 3 de Tensionamento e antes do posicionamento final, as 

barras de fabricação espaçadas de 6 pés (1.83 m) entre si serão cortadas 

rentes às faces das porcas hexagonais - exceto as barras na face lateral 

externa do módulo exterior - a qual pode permanecer longa para facilitar a 

retirada das barras de fabricação após a montagem final. 

O primeiro módulo deverá ser posicionado nos encontrbs da forma mais 

precisa possível e fixada no assentamento de apoio da ponte. O 

alinhamento cuidadoso dos módulos restantes facilitará a instalação das 

barras de tensionamento que ocupam toda largura. 

Os módulos serão tensionados juntos após a inserção das barras de 

tensionamento e colocação das barras de suporte. Apenas uma operação 

de tensionamento pode ser requerida para atingir as exigências de 90% da 

força prevista (622.5.3.). Veja o ítem 622.2.3.2.5. para as exigências com 

relação ao aparelhamento e corte de barras à sua extensão e proteção 

(revestimento) de extremidades de barras e de porcas. 
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Ao final da construção, as barras de fabricação nos módulos com laterais 

externas devem ser removidas e os buracos tapados com uma rolha (plug) 

de madeira tratada. 

Os componentes do sistema de manuseio e elevação por anel serão 

retirados e permanecerão na propriedade do Empreiteiro. O custo do 

sistema de elevação é considerado adicional ao item TB 622-20, 

Ferramentas para o Tensionamento. 

Os furos no tabuleiro de madeira tensionada devem ser tapados com uma 

rolha (plug) de madeira tratada. 

Pregação em Campo de qualquer componente de madeira tratada é 

expressa e completamente proibida. 

TB 622.5.6. - Instalações dos Encontros 

Os encontros mostrados nas plantas não serão colocados antes da 

completa finalização de montagem de todos os componentes da 

superestrutura. As extremidades das peças da ponte podem ser utilizadas 

como formas para o posicionamento das paredes de encosto de concreto, 

garantindo-se que o mástique pré-moldado que preencherá a junta seja 

adequadamente seguro para a ponte. 

Os diafragmas de extremidade podem precisar de . contraventamento 

adicional ou travamento para evitar danos decorrentes de seu uso como 

forma para o concreto. O Empreiteiro será responsável por garantir o apoio 

adicional necessário e reparará qualquer dano, satisfazendo as exigências 

do Engenheiro Projetista. 
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INICIATIVA EM PONTES DE MADEIRA -PROJETOS PADRÃO 

TJPQ A : TABULEIRO EM PLACA. LAMINADO E TENSIONADO 

Uma placa de madeira, protendida, consiste em filas de pranchas de 

madeira (lâminas) comprimidas juntas por barras de aço de alta resistência. 

As barras atravessam furos previamente executados nas pranchas e o 

tabuleiro da ponte é firmemente comprimido pelo fracionamento das barras 

executado hidraulicamente. Na Virgínia Ocidental, estas pontes estão sendo 

usadas para vãos de até 32 pés (9. 75 m). 

T/PQ B: SECÃO CAIXÃO DE MADEIRA PROTENDIDA 

Estas pontes consistem em painéis duplos, superior e inferior, e vigas de 

madeira laminada colada. A configuração celular fornece meios eficazes de 

se vencer distâncias de até 85 pés (25.91 m), quando usada com vigas de 

madeira laminada colada. Tanto os painéis superior e inferior são mantidos 

unidos utilizando-se barras de aço de alta resistência, de modo similar às 

pontes do TIPO "A". 
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DPO C : SEÇÃO "T" DE MADEIRA TENSIONADA TRANSVERSALMENTE. 

Pontes de madeira laminada tensionada em seção "T" são construídas 

como as pontes em caixão, mas têm apenas o tabuleiro superior. Muito 

embora não sejam tão rígidas como as seções fechadas em caixão, a 

facilidade de vistoria da seção "T", aberta, faz com que este tipo de ponte 

seja uma melhor opção para alguns projetos. 



PONTE TIPO A 

DADOS DE PROJETO: TABULEIROS PRO TENDIDOS DE MADEIRA. 

Espessura do 

Tabuleiro (em) 

25.40 

27.94 

30.48 

25.40 

27.94 

30.48 

Vão Máximo 

(m) 

Faixa Única 

6.40 

7.01 

7.62 

6.10 

6.71 

7.32 

Vão Máximo 

(m) 

Duas Faixas 

6.10 

6.71 

7.32 

6.10 

7.01 

CRITÉRIOS DE PROJETO 

Classificação 

da 

Madeira 

Exigida 

#2oumelhor 

#2 ou melhor 

#2oumelhor 

#3 ou melhor 

#3ou melhor 

#3 ou melhor 

Força de 

Protensão 

(KN) 

118.04 

127.12 

136.20 

118.04 

127.12 

136.20 

Curvatura 

Inicial (em) 

2.54 

3.81 

5.08 

2.54 

3.81 

5.08 
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CONFIGURAÇÃO DO TABULEIRO : O tabuleiro de largura constante é 

construído a partir de laminações de madeira maciça que são colocadas 

juntas no sentido de sua largura, e tensionadas perpendicularmente ao 

comprimento das pranchas. 

CARREGAMENTO: 

(A) Carga Móveis: AASHTO HS 25 

(B) Cargas Permanentes : 

•peso unitário de carvalho (Red Oak) : 50 pcf = 1143 kgflm3 

•retensão de creosoto 7 pcf = 160 kgflm3 

•aço do sistema de protensão : 490 pcf = 11200 kgflm3 

•camada de concreto betuminoso : 25 pcf = 572 kgflm3 

TENSlJES NA MADEIRA : 

(A) FLEXÃO : Método da Tensões de Trabalho com os momentos aplicados 

derivados pelo Departamento de Engenharia Civil da WEST VIRGINIA 

UNIVERSITY. 
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Níveis de tensões admissíveis para os tabuleiros tensionados são obtidos a 

partir de classificação da madeira e dados pela NELMA (Northeastern 

Lumber Manufacturers Association). Vigas e Pranchas de Carvalho (Red 

Oak) Estrutural terão acréscimo de 50% pelo uso repetitivo do laminado 

tensionado : 

Classe 3 Fb = 725 psi x 1.5 = 1088 psi 

Classe 2 Fb = 1250 psi x 1.5 = 1875 psi 

(B) FORÇA CORTANTE : Força cortante transversal e Resistência ao 

Cisalhamento são obtidos do Código Normativo Ontario Highway Bridge 

Design Code (OHBDC). O cisalhamento horizontal não é considerado para 

tabuleiros laminados tensionados. 

(C) COMPRESSÃO :A capacidade admissível de suporte na compressão 

perpendicular às fibras são especificadas pela NELMA. Os níveis de 

compressão interlaminar são do OHBDC. 

DEFLEXÓES: 

(a) carga móvel : Métodos de placa desenvolvidos na West Virginia 

Uníversity (WVU- C. E. Dept.). Deflexões da carga móvel limitadas a U500 

(b) carga permanente : teoria de vigas. 

(c) curvatura: 3 vezes a deflexão da carga permanente. 

NOTAS AOS PROJETISTAS 

Estas pranchas devem ser um auxílio de projeto para o usuário e não se 

pretende que sejam plantas de trabalho. A informação adequada (por 

exemplo, a força de macaqueamento, tensões de cálculo, curvatura, classe 

da madeira serrada, etc.) devem ser tomadas destas pranchas e 

incorporadas às plantas de trabalho. 
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EM GERAL: 

Estas ''pranchas - padrão para pontes de madeira" contêm os detalhes 

necessários para projetar e fabricar uma superestrutura de ponte de 

madeira Tipo A 

PRANCHA DE OBSERVACÓES: 

Uma ''prancha de observações" deve ser inclufda em cada conjunto de 

pranchas. Esta prancha deve conter informações tais como especificações 

determinantes do cálculo, unidades de tensões de cálculo para os vários 

materiais utilizados, capacidade à carga móvel, força de protensão a aplicar, 

uma estimativa de quantidades destes materiais e outras observações 

contendo as informações relevantes para o trabalho para o qual as plantas 

são confeccionadas. 

ASPECTO DO TABULEIRO: 

Uma "prancha com o layout do tabuleiro" será incluída em cada conjunto de 

pranchas. Esta prancha deverá conter informações tais como o 

espaçamento entre vigas, largura da ponte, espaçamento das barras de aço 

de protensão e espaçamento dos pilaretes do guarda-corpo. 

ESPAÇAMENTO DO PILARETE DO GUARDA-CORPO: 

Os pilaretes das defensas devem ser colocados a cada 12 pés (3.66m) de 

centro a centro quando a contagem do tráfego diário médio for menor que 

1000 veículos/dia, e em 6 pés (1.83m) quando o tráfego diário médio for 

maior que 1000 veículos/dia. O sistema com guarda-rodas somente poderá 

ser usado quando o tráfego for extremamente reduzido, mas considerações 

serão feitas quanto ao alinhamento e eixo da via e a outras condições 

específicas do local antes de se utilizar o sistema de guarda-rodas isolado. 

ESCONSIDADE : 

Devido à complexidade dos problemas e detalhes de construção e 

fabricação envolvidos, todas as pontes de madeira para superestruturas 
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novas não deverão ter esconsidade. Se as condições do local impuserem 

uma estrutura esconsa, então, de forma nenhuma a esconsidade deverá ser 

superior a trinta graus (300). 

COBRIMENTO : 

Todas as pontes de madeira deverão ser cobertas com uma capa de 

desgaste de concreto betuminoso. Esta camada auxilia a proteger a madeira 

do apodrecimento e evita que a água empoce sobre o tabuleiro. 
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PONTE DO TIPO 8 

TABULEIRO TIPO B TENSIONADO [1 FAIXA DE TRÁFEGO (4.572M)} 

VAO ALTURA da Viga MLC ESPESSURA DO CURVATURA 

(m) (em) TABULEIRO (em) (eontrafleeha) (em) 

8.84 48.60 22.86 3.175 

9.45 52.40 22.86 3.810 

10.36 55.88 22.86 3.810 

10.97 59.37 22.86 3.810 

11.58 62.87 22.86 4.445 

12.50 66.36 22.86 5.080 

13.11 69.85 22.86 5.080 

13.72 73.34 22.86 5.080 

14.63 76.84 22.86 6.350 

15.24 80.33 22.86 6.350 

16.15 83.82 22.86 7.620 

17.07 87.31 22.86 8.255 

17.98 90.81 22.86 8.890 

18.90 94.30 22.86 10.160 

19.81 97.79 22.86 11.430 

20.73 101.28 22.86 12.065 

21.64 104.78 22.86 13.335 

*O ESPAÇAMENTO ENTRE AS BARRAS DE PROTENSAO E DE 60.96 CM (24'?. 

*A FORÇA DE PROTENSÃO NAS BARRAS TERÁ O VALOR MINJMO DE 99.88KN 

(22000 libras). 
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TABULEIRO TIPO B TENSIONADO [2 FAIXAS DE TRAFEGO (5.867m a 7.163m)] 

VAO ALTURA da Viga MLC ESPESSURA DO CURVATURA 

(m) (em) TABULEIRO (em) (eontraflecha) (em) 

8.53 52.40 17.78 1.910 

9.14 55.88 17.78 1.910 

9.75 59.37 22.86 2.540 

10.36 62.87 22.86 2.540 

10.97 66.36 22.86 3.175 

11.58 69.85 22.86 3.175 

12.50 73.34 22.86 3.810 

13.11 76.84 22.86 3.810 

13.72 80.33 22.86 4.445 

14.33 83.82 22.86 4.445 

14.94 87.31 22.86 5.080 

15.54 90.81 22.86 5.080 

16.15 94.30 22.86 5.720 

16.76 97.79 22.86 5.720 

17.37 101.28 22.86 6.350 

17.98 104.78 22.86 6.350 

18.58 108.27 22.86 6.990 

19.20 111.76 22.86 7.620 

20.12 115.25 22.86 8.260 

20.73 118.75 22.86 8.890 

21.34 122.24 22.86 8.890 

CRITÉRIOS DE PROJETO DE FLANGES EM MADEIRA 

CARREGAMENTO : 

Cargas Móveis: AASHTO HS- 25 

Cargas Permanentes : 

•peso unitário de carvalho vermelho (red oak) : 

•retensão de creosoto 

•aço do sistema de protensão 

•camada de concreto betuminoso 

50 pcf = 1143 kgf/m3 

7 pcf = 160 kgflm3 

490 pcf = 11200 kgflm3 

25 pcf = 572 kgflm3 
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TENSCES NA MADEIRA : 

(A) FLEXÃO : Método das tensões de trabalho com os momentos aplicados 

derivados pelo WEST VIRGINIA UNIVERSITY CIVIL ENGINEERING 

DEPARTMENT. O valor das tensões admissíveis para os tabuleiros 

tensionados são os fornecidos pela NELMA (Northeastern Lumber 

Manufactures Association). As tábuas e vigas de red oak estruturais têm seu 

valor acrescidos em 50% devido ao uso repetido no sistema tensionado. 

CLASSE B 3 Fb = 725 psi x 1.5 = 1088 psi 

(B) FORÇA CORTANTE: 

• Cisalhamento transversal induzido e resistência à força cortante são do 

OHBDC (Ontario Highway Bridge Design Code). 

• A força corlante horizontal não é considerada em tabuleiros laminados 

tensionados. 

(C) COMPRESSÃO : 

• Tensão admissível de apoio perpendicular às fibras - são da NELMA. 

•Níveis de compressão interlaminar são do OHBDC. 

FLECHAS: 

(A) CARGA MÓVEL: W. V. U.- C. E. Dept. Métodos de Placas. 

Flecha da carga móvel/imitada a U500 

(B) CARGA PERMANENTE: Teoria de vigas. 

(C) CURVATURA (Contraflecha) : Três vezes a flecha da carga permanente. 



DADOS DE PROJETO DE MLC ESTRUTURAL 

Madeira La minada Colada Estrutural deverá ser classificada visualmente, de 

pinho meridional (Southern Pine) (24F - V3 - SPISP) ou de Douglas fir Larch 

(24F- V3 - DF/DF). 

Os dados de projeto são baseados nas condições saturadas de uso e são 

como se segue : 

FLEXÃO (Fb) 

CISALHAMENTO HORIZONTAL (Fv) 

MÓDULO DE ELASTICIDADE (E) 

COMPRESSÃO PERPENDICULAR : 

• (tração)(Fci) 

• (compressão)(Fci) 

COMPRESSÃO PARALELA (Fc) 

TRAÇÃO PARALELA (Ft) 

24F-V3-DFIDF 

1920 psi 

175 psi 

1.5x104 psi 

344 psi 

344 psi 

1241 psi 

920 psi 

NOTAS AOS PROJETISTAS 

24-V3-SPISP 

1920 psi 

145 psi 

1.5x104 psi 

344 psi 

297 psi 

1168 psi 

880 psi 

Estas pranchas devem ser um auxílio de projeto para o usuário e não se 

pretende que sejam plantas de trabalho. A informação adequada (por 

exemplo, a força de macaqueamento, tensões de cálculo, curvatura, classe 

da madeira serrada, etc.) devem ser tomadas destas pranchas e 

incorporadas às plantas de trabalho. 

EM GERAL: 

Estas "pranchas- padrão para pontes de madeira" contêm os detalhes 

necessários para projetar e fabricar uma superestrutura .. de ponte de 

madeira Tipo B. 

PRANCHA DE OBSERVACÓES: 

Uma "prancha de observações" deve ser incluída em cada conjunto de 

pranchas. Esta prancha deve conter informações tais como especificações 

determinantes do cálculo, unidades de tensões de cálculo para os vários 
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materiais utilizados, capacidade à carga móvel, força de protensão a aplicar, 

uma estimativa de quantidades destes materiais e outras observações 

contendo as informações relevantes para o trabalho para o qual as plantas 

são confeccionadas. 

ASPECTO DO TABULEIRO: 

Uma ''prancha com o layout do tabuleiro" será incluída em cada conjunto de 

pranchas. Esta prancha deverá conter informações tais como o 

espaçamento entre vigas, largura da ponte, espaçamento das barras de aço 

de protensão e espaçamento dos pilaretes do guarda-corpo. 

ESPAÇAMENTO DO PILARETE DO GUARDA-CORPO : 

Os pilaretes das defensas devem ser colocados a cada 12 pés (3.66m) de 

centro a centro quando a contagem do tráfego diário médio for menor que 

1000 veículos/dia, e em 6 pés (1.83m) quando o tráfego diário médio for 

maior que 1000 veículos/dia. O sistema com guarda-rodas somente poderá 

ser usado quando o tráfego for extremamente reduzido, mas considerações 

serão feitas quanto ao alinhamento e eixo da via e a outras condições 

específicas do local antes de se utilizar o sistema de guarda-rodas isolado. 

ESCONSIDADE: 

Devido à complexidade dos problemas e detalhes de construção e 

fabricação envolvidos, todas as pontes de madeira sendo construídas em 

superestruturas novas não deverão ter esconsidade. Se as condições do 

local impuserem uma estrutura esconsa, então, de forma nenhuma a 

esconsidade deverá ser superior a trinta graus (300). 

COBRIMENTO : 

Todas as pontes de madeira deverão ser cobertas com uma capa de 

desgaste de concreto betuminoso. Esta camada auxilia a proteger a madeira 

do apodrecimento e evita que a água empoce sobre o tabuleiro. 
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O ISMÇAIIIUITO OOS OKMOS 
V&ZAOOS, VIJ& VISTA DI PLANTA 
POUIA Tl2 01:: Tl4. a 

:I 
~ p_!Z 117.62 --: --

DETALHE E: DRENOS VAZADOS 
CRAVO 0t: C.UEÇ.I AMI.DOIU)ADA 
Ol Z.,U. a oU.TZllJUOIOOS•Z) 

Of:UAODAIARR& DI 
F&aRICAÇÃO DEVI: SER 
JI'ECH.\00 COM UM TARU80 , 
DI MADEIRA TRATADA AIPOS 
A AV'IRADA DA liAM&. 

I oo.- ~:H I i~o.~ ' ~~:sa 
182,11 i 

DETALHE D SISTEMA COM GUARDA-RODAS SOMENTE 

sr· 
GU.AIIOA ,..,.. L..Ult"AOO eou.oo DE. 
t 15.Z,.t a t2.11.&7.1aiCOMP. DA PONnJ 

~--- 129,0~·!....----ll 

12,7~ 110,241 .,..... i"""t :i 
I '!.00 

111 
]l 

VPI DIETAL..tiE f ---l-4-.jli 
I'OLHA TI!DI.TM 

PlACA OI AN COitAGOI OI 
..-oe a JO.I& a 6.2:4 

lvtGAS L.AIIItMADAS COLADAS-./ 

INTERIOR 

:il .. ~9 .i o" 
:i ... 

~ ~ ~[ ~l ~! IIOIICA NPAIOMAL 
Pt:SAOA Dlt.!W~ 

PlACA OI A PDIO 
l~al7,71a27,94 .. ..__ 

o 

~~OI~ .. .. 
> ;:> I ~ .. .. !1. PLACA ~POIQ 1 " .. ~~~PMI~r,:g DAP :1 "' " !:i 
~ 

ltl.ACA DI. AMCDfi!MOIE PLACA OI APOIO 
POOEIII Slfl C:OMIINAOAI IN UMA ÚNit;A 
PLACA DI 3,17!5 DI lSPlSSURA. 

> UMA DE FAIRICAÇÁO 
Ol AÇO, TODA 

"XAÇÁIJ DA POllte&, SOLDADA 
"A ANCORA8DIIMODULO lXT'lRIIO SOMlNT'I) 

PL.ACA DI AÇO DE 
1,27 DE ISPE.SSUIIIA 

:~:o~' '••RtCAÇÃO 

~ hi.L.C 

fi'OfiiCA KEXA.aNA\. 
P!SAOA D17/l,.l1,905J 
a&JIIN,M:NTI: APOWCA 

~:~bQf. DE 1-'0D 

DAP (DISPOSITIVO DE ANCORAGEM) DETALHE 

VER DETALHE F 
FOLHAITB>OETa•> EXTERIOR 

DETALHE G:SEÇÓES DOS MÓDULOS 
BARRA DE FABR1CAçÂO PLACAS DE 
APOIO E PORCAS: NÃO SE EXIGE 
GALVANIZADO. 

WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION 

PONTE DE MADEIRA 
PROTENDIDA TIPO-S 



PONTE DO TIPO C 

TABULEIRO TIPO C TENSIONADO [1 FAIXAS DE TRÁFEGO (4.572m)] 

VAO ALTURA da Viga MLC CURVATURA 

(m) (em) (eontrafleeha) (em) 

7.620 48.90 

8.230 52.39 

9.144 55.88 

9.754 59.37 

10.363 62.87 

10.973 66.36 

11.582 69.85 

12.497 73.34 

13.106 76.84 

13.716 80.33 

14.326 83.82 

14.935 88.59 

15.850 90.81 

16.459 94.30 

17.069 97.79 

17.983 101.28 

18.593 104.78 

19.202 108 27 

*A ESPESSURA DO TABULEIRO SERA DE 9" (22.86 em). 

*A FORÇA DE PRO TENSÃO MÍNIMA SERÁ DE 22000 lb (99.88 KN). 

3.18 

3.81 

3.81 

4.45 

4.45 

4.45 

5.08 

5.72 

5.72 

6.35 

6.35 

6.35 

7.62 

8.26 

8.89 

9.53 

9.53 

10.16 

214 

*O ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE TENSIONAMENTO SERÁ DE 24" (60.96 em). 
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TABULEIRO TIPO C TENSIONADO [2 FAIXAS DE TRÁFEGO (5.867m a 7.163m) 

VÃO ALTURA da Viga MLC CURVATURA 

(m) (em) (eontrafleeha) (em) 

7.315 55.88 2.54 

7.925 59.37 2.54 

8.534 62.87 3.18 

9.144 66.36 3.18 

9.754 69.85 3.18 

10.363 73.34 3.81 

10.973 76.84 3.81 

11.582 80.33 3.81 

12.192 83.82 3.81 

12.802 87.31 3.81 

13.411 90.81 4.45 

14.021 94.30 4.45 

14.630 97.79 5.08 

14.935 101.28 5.08 

15.545 104.78 5.08 

16.154 108.27 5.72 

16.764 111.76 5.72 

17.069 115.25 6.35 

17.678 118.75 6.35 

18.288 122.24 6.35 

18.898 125.73 6.99 



\c DA RODOVIA 

PLANTA 

,._.. DITALHII 00 tuAIIDA-COIIPO 
VIolA P«AJICHA TA 

C&N DI IIOL ... NTO 
C'*CIIlTO llTUIIINOSO 

SEçÃO TRANSVERSAL TÍPICA 

CONTltOU DI: E LEVAÇÂO 

COD. ENCOIIITaG 1 I.NCONTftO Z 

NIVIL Dlltlnllitta&: I INDICAR) 

CONTROLE DE DIMENSÕES 
DIMENSÕES COD. VALOR 

I.XTI:NÚO DO TAIIULI.IRO DI FORA A FORA I TOTAL J B 

® 

a a Et3 E3 Q g ~=~A~~.;~""~:T:u=:~~.':'"" ou 
~ ~ ~ ~ ~ ~ CON.OOME UIOIDO 

DETALHES DI: ANCOfiAGf:llll 

LAIIGUit& LIVRE DO TABULEIRO 

EXT. VAo,CENTIIO A CENTRO DOS APOIOS 

DlST.Oftl'OGOMM. DO CENTRO 0!: APOIO A EXTREM. 

C)Ea..IVIDADE NO PERFIL LONGITUDINAL 

LAIIIG. l'Ola.L DO TABULEIRO I DE. FORA A !"ORAl 

I.SP!SSURA 00 TABULEIRO 

ESPESSURA DA CAMADA DE ROLAMENTO EM 
CONCRETO BETUMINOSO NO EIXO DA PISTA 

I.SP!SSURA DA CAMADA DE. CONCRETO &ErUMINOSO 
NA LINHA DO GUARDA- RODAS 

CONTRA fLIEQtA 

l BEIIÇO ~~ 10 ®- : VE. FOLHA TIS OETALH=A~A JUNTA ••r .AOIIICADO c•lGUISITOS .__....,. ... .._dJ 
lt;DOENCONTR01 I ' DANOIItMA,\TEM7QI,I,I) CDNI"OftiiiE 

lfftEifCMlR AI 2• SU,IEitiOMS l !.OI) COM 

MATERIAL CDMP'O"MAOO A QUIEMTI 
llSI'ICifle&DO E.M 701.31 

DA PONTE --....ti t-- Lc 00 E NCONTJIIO z EXIGIDO f ESPUMA DE IOIUtACHA TIPO 1 

I I DA PONTE 
'----+--0 

f---+-- EIXO DA !fONTE 
I i'E I 

ELEVAÇÃO 

a NÃO E.Siff.CifiCADA IXIIÊJIICIA OI COIIIS, 

CONTROLAR ELEVAÇÃO 
E DIMENSÕES DE APOIOS 
AO LONGO DO EIXO DA VIA 

PONTE OE MADEIRA 
PROTENOIOA TIPO -C 

w 
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OF 



PREGOS DE CABilÇA_ 
ARREDONDADA PR!~AADOS 
DE Z,2Za45,n 

PLACA DE AÇO DI!: 
APOIO, DISCRETA 

/ // 
PREGOS DE CABEÇA ARREDONDADA 
PRE FURADOS 2.22• 45,72 

P&RAF. CAIEÇA 
DFERICA DE. 3,1ni' 

ANEJS PARTlOOS DE 
tO, I& DE DIÂMETRO 

PREGOS ~É-fURADOS DE 
CABEÇA CHATA 1.,591145,19 

' 

I 

PILARETEDO GUARDA CORPO~ !30.411 

VISTA A-A 

PI.AU D!Aql DE 
APOIO DISCIIITA 

PRE.O DI CAIIÇA CHATA 
PRt.fUR.&OO 

PRESOS DE CABEÇA 
ARREDONDADA 
PRE: FURADOS DE 
711" (2,22 ) 

GUARDA-c:oRPO, AÇO GALVANIZADO 
DO TIPO DE YIQA ALTA 

COfOCRETO 
BETUMINOSO 

DETALHE C SISTEMA DO GUARDA CORPO 

" ~ 
:i .. 
o c .. 
;; c 
o c 
"' ~ 
!:; 

c! 
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IUAIIDA ltOOAS LAMINADO COLADO Ot 
CI$.Z41 aCH,67t aiCOMP. DA PONTE. J 

PLACA DE ANCORAGOI OI 

·.~~. 10,16. ''.24 

L .... ~ 
2 ~ 

I! 

"";,. 

O FUIIO._. MattA DI 
..... _..D.,.SP 
,ICMADO .... UIITAII-. 
DI MA0P1A Tlt.t.TAD& AP08 
A IIITUIAD& DA IARM. 

DETALHE O SISTEMA COM GUARDA-RODAS SOMENTE 

~ 
ijlo..u "Ma....,.._ • 
• ..__..,'V"""' 
~IMENlODAP ...... 

~~~! e: !:: ~ 

PLACA DE ANCORAGEY DE. 
1,905 a M).Jia15.24 

pORCA EXAtiONAL 
PESAO& DE 1,905 

PLACA DE APOIO 
a,SSa17.71a27,t4 

......,.DE ANCIDRMDI E PLACA DE APOIO 
SER COMBINADAS UI UMA ÚNICA 
.. 3P5 DE ISPI.SSUJIA. 

PDDP 
PLACA 

fiXAÇÃO D& POIICA SOLDADA 
A AIICOIIMOI(MOOULO IXTPJIO SOMOTIJ 

PLACA DE AÇO DI 
1,27 DE ESPESSURA 

~ N.L.C 

DAP (DISPOSITIVO DE ANCORAGEM l DETALHE 

129,54 

EXTERIOR 

DETALHE 6 SEÇÕES DOS MÓDULOS 

IARR& DE FABRICAÇÃO PLACAS DE 
APOIO E PORCAS 1 NlO SE EXIGI. 
I&LVANIZADO. 

WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION 

PONTE DE MADEIRA 
PROTENDIDA TIPO ·C 



PAliA O DIAMETJtO DO FUIIO Vl-'A 
A P•OYis.t.Q ISI'UIAL Ta &22! 

.? 
! 
! 
I 

ELEVAÇÃO DA ANCORAGEM 

.... 
H 
I I 

CAVILHAS DE 1.905 DE 
DIAMETRO ESPIRALADA 

: .-
F----1,----~~--~::::r 

VISTA A A 

DETALHE A ANTEPARO E 
DIAGRAMAS INTERMEDIARIOS 

CAPA Ol DESGASTa .IITWIIIOU., 
OU 'nATAMUTO SU,..FIOI.L.. 
DUfl't.O, CONfOIIIII IXI.IDO • 

CANTO,_A DE At;O 
GALVANIZADO DE 
10.24 •8.24• &.ZT 
!TÍPICO) 

8AitRA TODA ltOSCI.OA DI Z,54.. DI. 
DIÃMITWO COM ltOIICA ltADI':ÃO I. ARRUILA 
I'ASIAIITil 1111 '* fUitO OI. !,11- DI 
DIÁMETRO f TODO MATERIAL DIYI Sf.lt 
GALVANIZADO l 

ltAftAfUSO COM ROSCA TOTAL MO 
C0MI"W11l11NTO, llALVAMIZADO, DI 
1,905c• DI DIÃMIT110 t TI,PICO) 

ALMD,ADA ILAITOMÍittCA 
APOIO, DE. 25,4a30.4aa I,SOS •• 

lllfN. 

•• 

DETALHE B 
CONEXÃO DO ENCONTRO 

OBS- OS DIAFRAGMAS DEVEM SER CORTADOS RENTES 
AO ESPACAMENTO, APOS O TERCEIR0(3'!) TENSIONAMENTO 

I'U.CA DI &CO OI 
15,2t4a.J0.4aat.Z.1 

PORCA OLHAL DE 1,905 
"'POAOt'l4540 Ktf I 

U .. A 0E. AC:O I,Z? TODA ROSOUEADA 
COM Poac:AS HEJCAIONAIS EM CADA 
IXTJIEIUOADI. 
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DETALHE F 
DISPOSITIVO PARA MONTAGEM 

COL.OCAit OS CHUMU.OORD 
I ltAitaf'USADOS DI AMCORMDIJ 
1M PUIIO OI ?trl' C 2,22 a- l DE 
DtAIIKTitO DI COMCRETO UTip
ZAIIDO S& UIIA ""UL.A QUIMICA 
NRA AIICGMelll. 

WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATIO N 

PONTE DE MADEIRA 
PROTENDIDA TIPO- C 
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PONTE DO TIPO D - VIGA LAMINADA COLADA ESTRUTURAL COM 

TABULEIRO DE PRANCHAS TRANSVERSAIS, LAMINADO COLADO 



PILARETES OEMLC lt,la21,Zc• 

\U&RD& CORPO Dl MLC 11,1 a27,1 c• 

ANCOftAIIM DAS ~/ 
I&IIRIS Ol PIIOTINSÃO I ZD •• 

ELEVAÇÃO 

SEÇÃO TRANSVERSAL 

>~M ADII•& H CLASSE DENSA 
b1. SOUTitlltll Pl"l ffl2 DENSO} 

-i--ADIIIIIAI OI CLASII 

-

--------
-------

-

-

-

-

---< 

-

-

-

TDMUIAIII& C la.III.D. "NI .. Z l IN 

# 

.... .. 
Oel.' PAlitA AS LAMINAÇÕES EXTERIORES 

QUI llta:DIIIIÂO AI ANCORMIMS, UTILIZAR 

DIUt&l OUIIAS C la. 11!.0 OAK) U.MINADAI 
lllltMA ALTURA. 

/ v~: 
DIIRA DI CLASSI DENSA 
• SOUTHEIIUI ,.,., Nl Z, DENSO) 

--~~-
ADIUIA CLASSE SUftlltiOR 

, SOUTHIItM PINI Nl .,DENSO} 

SEÇÃO DE UMA VIGA 
DE MLC INTERNA 
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FOREST PROOUCTS L.ABORATORY 

PONTE DE MADEIRA 
PROTENOIOA TIPO ·O 



... o Dtlii[TIOO 00 """' ..... I rill. 
:;,::;:: ",'" f.il~~r:· .::--..:.:..-= 

IJI\.&C.t. DI UOttO 

"-ACA DI AIIICOitAKM 
1,to0 a T,la a 7,1Z 

DETALHE A -SISTEMA DE ANCORAGEM 

PLACA DE ANCOit&Gllll PARA 
VAMAS lAMAS DE 1,2. T 

DETALHE DE EMENDA DO GUARDA-RODAS 
VISTA B- B 

BUÇO 

SEÇÃO A·A 
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4!5,72 I 

10~ ro.lZ1ZO$. ~6 
1 ! li 

"i 

PUoCA OtSdtllTA L' 
CRAVO DE CABEc;A 
ARMDONDADA DE 
I,Z7 a 4~. 7Z 

B 

AIIIRUÉ.LA DE ~A DETALHE B- SISTEMA COM O GUARDA-RODAS SOMENTE 

PLACA DE ApOIO DISCRETA __J 
DE 1,59 

PLACA DE/ I 
ANCORAGEM jr----''"-•T,_,,c;>c:Z ___ --i 

BLOCO DE APOIO I 20,32 &Z0,3Z:r.35,561 

GUARDA· RODAS DE 

SANOUI'cHE DE 

PARAFUSO DE CABEÇA 
E5fÍRICA DE 3,17~ 

PREGO DE CABEÇA EM ARRUf.u.._/ 
DE 1,59 PRE·FURADO 

1,2714 PARAFUSOS EXIGIDOS I 

o.eaiZ,TatZ1 A t 

PRlGO HI(.,URADO Dlt 1,59 
COM CUEC.A EM AIIIRUILA 

.. 
= 

PA"AFUSOS DE ANCORAGE.II 
ftOSQUE AOOS O E 1, 190~ 

COlO 
0[ 

ESPAÇAMENTO MÁXIYD DE 121,,2 
ENTRE PARAFUSOS DE ANCORAGEM 

P'URO IXICUT.UIO MO LOCAL. 
DA o.ltA DI 5,175 

MUIIO Da IXT • ....,_ 

ALMOFAD4 DI. ILA.ITbMIRO DE 
l,~aii,T a LAHUH DA POII'ft 
COM FUIIOe H 7,11 UI CADA 
,.,.aruao 01. fiXAÇÃO 

COLOQUE O II'MAP'USO DI ANCOAME.. EM UM 
11)1110 DI Z,ZZ NO CONCRETO . USE UMA c.APSULA 
OUIIIII'CA DI. fiXAÇÃO PAU. CONE.CTAR O AaltAfUSO 
NO COtiCRITO 

DETALHE C- SISTEMA DO GUARDA· CORPO DETALHE O - CONEXÃO NOS ENCONTROS 

NOTA:USAR CRAVOS DE CABEÇA ESF!ItiCA Df. 1,27145,72 PARA COHE.XÃO DO 
GUARDA- ROOAS AO TAIULf.IRO NO LUGAR Of. PARAFUSOS 0[ CABE(;A 
"'EDONDA QUANDO O COJrECTOit E!Tlvtlt POSICIONADO SDifll A INf'RA!STitUTURA 

FOREST PROOUCTS LABORATORY 

PONTE DE MADEIRA 
PROTENDIDA TIPO ·D 
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PONTE DE MADEIRA LAMINADA PREGADA 

EXTRAÍDO DE TRR 871 (1982) pp 42-43 
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PONTE DE TABULEIRO LONGITUDINAL PREGADO 

(I) DESIGN DATA --+ DADOS DE CÁLCULO 

• Especificações AASHTO ( 1977) - interinas. 

• Carregamento HS-20, duas faixas de tráfego. 

• Não foi considerado o impacto. 

(11) CONSTRUCTION NOTES --+ NOTAS PARA A CONSTRUÇÃO 

• A edição 1978 das Especificações Padrão para Construções Rodoviárias, 

do Departamento de Transportes, do Estado de Minnesota, é adotada. As 

exigências construtivas obedecem às Especificações 8403.30. 

• Toda a madeira deve ser tratada com creosoto, pela Especificação 3491, 

exceto os guarda-corpos, que serão tratados com solução pentaclorofenol. 

• Todo o estaqueamento e os pilares de madeira devem atingir as 

Especificações 3471 e ser tratado de acordo com a Especificação 3491. 

• Todo acabamento metálico será galvanizado (Especificação 3392). 

• Todo o madeiramento está em dimensões nominais, exceto onde 

observado. 

• As estacas de madeira devem ser 1750# F c . 

• As travessas de madeira devem ser 1800# F c . 

• Os guarda-corpos devem ser 2400# F!> (condição seca ao ar). 

• Todas as pranchas para os painéis pré-fabricados devem ser 1500# Fb. 

• Todo madeiramento restante deve ser 1200# Fb. 

(111) LIST OF SHEETS --+ LISTA DE PLANTAS 

No TÍTULO 

1 PLANTA GERAL E ELEVAÇÃO 

2 DETALHES DOS ENCONTROS 

3 DETALHES DOS PILARES 

4 DETALHES DA SUPERESTRUTURA (1) 

5 DETALHES DA SUPERESTRUTURA (2) 

6 DETALHES DOS PAINÉIS 



7 

8 

9 

DETALHES GERAIS 

LEVANTAMENTO DA PONTE ( 1) 

LEVANTAMENTO DA PONTE (2) 
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(IV) SCHEDULE OF QUANTITIES FOR THE ENTIRE BRIDGE ~ LISTA 

DE QUANTIDADES PARA A PONTE INTEIRA 

* (P) indica quantidades pagas na planta, pela especificação 1901 * 

ITEM No DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

2403.502 Madeira Tratada 8113(P) m2 m 

2403.506 Ferragens 2957(P) libras 

2402.521 Aço Estrutural 607(P) libras 

2511.501 Rip-Rap 302 Jarda cúb. 

2511.504 Camada Filtrante Tipo 1 85 Jarda cúb. 

2123.506 Dragagem (3/4 Jarda cúbica) 40 horas 

2442.501 Remoção da Ponte Antiga 1 

403.604 Guarda Corpo Laminado Colado 

tipo 1 141 pé linear 

403.602 Painéis pré-fabricados de madeira 

tipo A32 3 cada 

403.602 Painéis pré-fabricados de madeira 

tipo 832 3 cada 

403.602 Painéis pré-fabricados de madeira 

tipo C32 9 cada 

2452.503 Estaqueamento de Mad. Trat.,Apoiadas 400 pé linear 

2452.504 Estaqueamento de Mad. Trat.,Cravadas 400 pé linear 

2452.517 Pilares Provisórios de Madeira Tratada, 

40 pés de Compr. 2 cada 

2452.507 Estaqueamento de Concreto, Apoiado 400 pé linear 

2452.508 Estaqueamento de Concreto, Cravado 400 pé linear 

2452.519 Pilares Provisórios de Concreto, 

50 pés de Compr. 2 cada 
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2331.508 Mistura da Camada de Rolamento 41 ton 

2331.504 Material betuminoso para a Mistura 2.5 ton 

2331.502 Material betuminoso para 15 galões 

2021.501 Mobilização 1 



~ENCHIMENTO PARA RAM~/COBERTA 

r-
NÍvn. DE SOLO EXISTENTE 

NA L.C. lct,) DA RODOVIA 

NOTA: .ESTAClJEIDAOE MAD. TRATADA 
NOS EN CONTAOS 
.fi 16• ESTAQ. CONCRETO SOB 
PILARES 

PLAR I 

RAM~ DE 

DO CANAL 

ELEVAÇAO 

FILTftMTt UIU4 em) 

I'. C"ESPESIURA l45.72an) 

N 
N 
(JJ 



tlleru .-. 6"11 12~ 

6"'1ll2" 

.A4 •. 06 
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CGI!O MtUIIIIIOIQ 
111 aare~os 

l'lldQ( 

SE@ TRANSVERSAL l METADE) NOS ENCONTROS' 

tt-aa de 111011tagm~ paro 
o 0110rdo corpo corratpond•ntea 

rodas 

1
6" 
6" 

14 • 

. aneís partldoa =4" ( 10.16tm I 

parne'ir 

parafusos paaac~~tes f/J "- ~'(1.906cml completo de cabeça redondo 

-oss. o contratante da obra devera' montar o espa.:odor e o Ollardo_rodas no local, marcar e turor 
a1raw\ do tabule~ro, deamontar,furar oa rasgos de posao gem doa aneís, remontar tom os aneís 
poiiCIOIICidqa e .frxor. 

O ETAU-IE !E MONTAGEM DO GUAROA_ROOAS 

pregos de cabeça orrendodo 

~ ~4' X 22" '~e' ll 13 ~· 
2 V..: x 3" 11 2'-6" (l9.o5111111 ll!5&.8&llll (15.87111111 11 

2 '16 ~3429nw~~l 
(6:!SCIII X 't7{)111111 X 76.2cri 1 ~ ;;;....;.;.'.::.;:;c.:.;;;.c_:_ 

2" 13" 13" 2" 
( ~08) mOO<o 

OtTAUE DE FIXAÇÃO TRAVESSA-R\Ir-És 

E BERÇO ESPAÇAOOR 

tlarete de guardo 
orpo 8"11 12" 

l20 32 J0.3048cml 

gUCJ"ó:J capo 
(15.4 11 27.30cml 

tomtnodo 
colado 

PETAUiE DE EMEN[)\ DO GLlAfD\ 
coRPo (PbANTAi 



PAINÉL 'A32' 

5'6" (167.64cm) 3" 

furados no campo 

30'-0" (9.144m) de borda a borda dos painéis 

" 3 PAINÉIS "C32'' 

6'0" (1.83m) ~" 

T1 léos "C32" 

parafusos cp %" 

L__--pré -furados (19.05mm)-

PAINEL "832" 

5'6" (167.64cm) 

cp 5/8" (15.875mm) 
pregos de cabeça 

arredondada 

Viga de amarração 6"x 12"x30' 
(15.24cmx30.48cmx9 14Acm) 
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DETALHE DA VIGA DE AMARRAÇÃO DOS PAINEIS (~Õo mpstrodo perpendicular ao 
tráfego) -

parafusos; ~~· ll 20 "( 1.905 em x 50 8 an) 

p1larete do guardo 6"xl2"x 3:, 6"ll5. 24cmo30.48cm ~ 111.7.6cml 

//gu1os de mode1ro lomu10dacdado 6"ll 19:" (15.24cmx 2'Z305cllll 
/ 3 

2' _6'' (76.2 un) 

parafuso; 1~",.26" 
· i4 ------Guarda_rocbs 6" x 12" ( 15.24ll30.'18anl 

------ __.....berço 6'\t 12" 
~ neís !"'.fabr~ de t4',35.56cml 

~"li. 28• com porca e ruela ( f/1.905 11 71.12 Clll) 

anei• part~do• ' ••uo.l6cm) 
c:raws pré.turadoa f 2'\. 24• (" 5.08 Jt IQ.96cll) 

SEÇÃO DO GU~-CORFO E ~-RODAS 

rps PA!NEÍS A .32 

tll1zar calçoa entre o tabu.. 
lwo a o pontalett do guar_ 
dO-COrpo Olldt IIICIIIGriO 
101 paiMtl 

SEÇÃO COMPLEMENTAR 

Nos· PANÉJs 8_32 
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Feasibility of CCA-treated Stressed Timber Bridge Decks. 

FPJ 41 (10), 1991. 

Dagher, H.J.; Caccese, V.; Hebert, R.; Schwartz, D .. 

Exeqüibilidade de tabuleiros de pontes de madeira tensionados tratados com 

CC A. 

Resumo 

A exeqüibilidade de utilização de arseniato de cobre cromatado (CCA) 

hidrossolúvel em tabuleiros de madeira tensionados é explorada. Problemas 

potenciais associados com o tratamento de CCA são identificados e 

soluções possíveis são oferecidas. Uma relação entre as forças de pós

tensionamento e as alterações no teor de umidade do tabuleiro é mostrada. 

Para um tabuleiro de eastern hemlock a flutuação da força de pós

tensionamento correspondente a uma alteração de um por cento no teor de 

umidade do tabuleiro é próxima de um terço da capacidade total de uma 

barra DYWIDAG de 518". Estas flutuações podem ser eficazmente reduzidas 

pela utilização de um conjunto de molas Belleville em série com as barras de 

pós-tensionamento. Resultados de ensaio em uma mola Belleville K1000-U-

312, como também em feixes de molas, são dados. Os ensaios mostram 

que, a partir do primeiro ciclo de carga, os conjuntos de molas têm 

características lineares de carga-deformação, o que também os torna uma 

ferramenta simples para medir as forças nas barras de protensão posterior. 

INTRODUÇÃO 

Pontes de mac;Jeira estão sendo utilizadas mais freqüentemente, em 

particular seguindo o desenvolvimento do sistema de tabuleiro tensionado. É 

uma prática comum tratar-se os tabuleiros para esta pontes com 

preservativos oleossolúveis em preferência aos tratamentos hidrossolúveis. 

Uma preocupação principal é que os preservativos hidrossolúveis, como o 

arseniato de cobre cromatado (CCA), permitirão maiores alterações no teor 

de umidade do tabuleiro quando em serviço. Como resultado, alterações 
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dimensionais de maior intensidade ocorrerão no tabuleiro, ao mesmo tempo 

de flutuações potencialmente perigosas nas forças de pós~tensionamento 

(protensao transversal posterior). 

Como os tratamentos com CCA são, em muitas localidades, o único 

tratamento disponfvel, é altamente desejável investigar seu potencial de uso 

para tabuleiros sólidos de pontes visando sua aplicação nestes locais. 

O SISTEMA LAMINADO TENSIONADO 

O sistema de tabuleiro de madeira, laminado e tensionado (smt) combina o 

uso de vigas de madeira com barras de aço de alta resistência pós

tensionadas (3,4). Um mecanismo de transferência de tensões de 

cisalhamento é criado comprimindo-se as peças de madeira, juntas, 

perpendicularmente às fibras. Com forças de tensionamento adequadas, o 

sistema comporta-se como uma placa ortotrópica capaz de distribuir as 

cargas dos veículos para um segmento mais largo da via de tráfego. Como 

o tabuleiro é tensionado transversalmente e a intervalos regulares, ''fatias" 

de vigas podem ser utilizadas. Isto se toma mais vantajoso conforme o 

suprimento de madeiras altas e compridas fica menor. 

Como acontece também com os outros tipos de estruturas de madeira com . 

elementos expostos ao tempo, o tratamento preservativo do tabuleiro sólido 

tensionado é essencial. Conquanto os preservativos oleossolúveis tenham 

sido aplicados quase exclusivamente em pontes de madeira tensionadas, 

sua disponibilidade local pode ser escassa, ou seu uso local ser restrito. Em 

muitas localidades, o uso do pentaclorofenol (PCP) está sendo proibido. O 

uso da madeira tratada com creosoto é também restrito em algum grau, 

especialmente quando a madeira creosotada for colocada próximo da água. 

Em alguns locais, como no Estado do Maine, unidades de tratamento que 

usam creosoto ou PCP não existem, e as existentes não são próximas, 

portanto as madeiras têm de ser transportadas para fora do Estado para 

receber tal tratamento. O gasto adicional com transporte ida e volta em 
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grandes distâncias pode, muitas vezes, contrabalançar a vantagem 

econômica de uma ponte de madeira. 

TRATAMENTO COM CCA: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Enquanto os tratamentos com creosoto e pentaclorofenol não estejam 

disponíveis em certas localidades, o tratamento com CCA está disponível, 

basicamente pelo seu uso em construção residencial. O tratamento de CCA 

sob pressão pode impor menos riscos ambientais, já que ele se fixa 

firmemente à madeira quando seca após o tratamento, e assim, limita-se a 

quantidade de preservativo que pode escapar. Além disso, a madeira 

tratada com CCA está limpa e é fácil de se manusear. 

Em contraste com os tratamentos oleossolúveis, o tratamento hidrossolúvel 

de CCA é menos eficiente em limitar a penetração da umidade externa na 

madeira. Como resultado, as flutuações do teor de umidade na madeira 

tratada com CCA pode provocar movimentos significativos de expansão e 

contração do tabuleiro da ponte. Ciclos de alteração do teor de umidade 

causam fendilhamentos adicionais na madeira. Se o envelope de tratamento 

preservativo for perfurado, enquanto a madeira fendilha, formam-se 

"avenidas" adicionais disponíveis para a biodeterioração da madeira. 

A expansão ou contração da madeira provocará flutuações indesejadas nas 

forças das barras de pós-tensionamento e pode também ser prejudicial à 

superfície de rolamento. Conforme o tabuleiro de madeira tenta aumentar 

suas dimensões enquanto o teor de umidade sobe, ele está confinado pelas 

barras de protensão, o que provoca um aumento nas tensões, tanto na 

madeira quanto no aço. As laminações do tabult;;iro são orientadas com as 

fibras perpendiculares às barras de protens§o e o problema é exacerbado 

pois a madeira é dimensionalmente mais suscetível a mudanças nestas 

direções (radial e tangencial). 

As flutuações das forças nas barras de protens§o devidas a uma alteração 

do teor de umidade do tabuleiro pode ser estimada utilizando condições de 
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equilfbrio e compatibilidade. A condição de compatibilidade pode ser escrita 

como sendo: 

DEFORMAÇAO NAS 

BARRAS DE 

PROTENSAO 

= 
DEFORMAÇAO LIVRE 

DE TENSÕES, PELA 

UMIDADE, NA 

MADEIRA 

DEFORMAÇAO DA 

MADEIRA GERADA 

PELA TENSÕES 

MECANICAS. 

ou: 

= 
e· b ·ôMC 

30 [1] 

onde: 

s = 
w Aw 

1 _Jt _ft S w (/, x, y) dx dy 

Nas quais: 

W, S : subscritos indicando madeira, aço, respectivamente. 

As : área da seção transversal das barras de aço. 

Aw: espessura do tabuleiro vezes o espaçamento entre as barras. 

[2] 

e : deformação de retração da madeira, desde verde até 

completamente seca em estufa, na direção das barras de pretensão. 

OMc : flutuação no percentual de umidade, assumido uniforme ao longo 

do tabuleiro. 

Sw (I , x, y) : tensão na madeira, paralelamente às barras de aço. Por 

causa da concentração de tensões próximo às barras de ancoragem, a 

tensão real depende da posição I medida ao longo do comprimento das 

barras de aço e da distância de afastamento da barra. 

Sw : tensão média na madeira paralelamente às barras em uma dada 

posição ao longo da barra. 
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Ew (I) : módulo de elasticidade médio na madeira, paralelo às barras. 

Por causa da concentração de tensões junto às placas de ancoragem, 

este módulo depende da posição I medida ao longo das barras. Como 

Ew muda com as variações do teor de umidade ÔMc, este efeito pode 

ser aproximadamente considerado com o uso do valor médio de Ew ao 

longo do intervalo ôMc· 

Ss : tensão nas barras de aço. 

Es : módulo de elasticidade das barras de aço. 

b : largura da ponte. 

h : espessura do tabuleiro. 

z : espaçamento entre as barras de protensão. 

x, y : coordenadas cartesianas em um plano vertical que é transversal 

às barras. 

A expressão de equilíbrio posiciona a força na barra de aço em igualdade 

com a força na madeira na vizinhança da placa de ancoragem, ou com a 

força na madeira na seção transversal contribuinte para a barra. Pode ser 

escrita assim : 

Ss . As = Sw . Aw [3] 

Desprezando-se os efeitos de concentração de tensões próximas às placas 

de suporte, as equações [1] e {3] podem ser simplificadas para : 

[4] 

onde: 

ó Fs : flutuação da força nas barras de protensão devida a uma variação 

percentual ó Me no teor de umidade do tabuleiro. 
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Aplicando-se a equação [4] para um tabuleiro de 14 polegadas (35.56 em) 

de altura de eastem hemlock com barras de protensão DYWIDAG de 518 de 

polegada (15.9 em) de diâmetro, espaçadas de 2 pés (61 em) centro a 

centro, onde Ew = 0.075 EL (EL =módulo de elasticidade de flexão na direção 

longitudinal) e e =0.068, obtém-se: 

o F5 -- = 16.8 Kips para 1% de variação uniforme em o Me· 
O MC 

A flutuação da força de protensão aplicada, para uma variação uniforme de 

1% no teor de umidade do tabuleiro, é próxima de um terço da capacidade 

total da barra de 518". Deve-se notar que o cálculo assume uma variação 

uniforme do teor de umidade, o que não se assemelha à ocorrência real ao 

longo do tabuleiro. Além disso, as flutuações do teor de umidade são lentas, 

correspondentes as variações das estações, mais do que a variações diárias 

na temperatura e teor de umidade relativa do ar. De todo modo, a equação 

[4] seNe para ilustrar a magnitude potencial das alterações nas forças de 

pós-tensionamento se o teor de umidade do tabuleiro estiver desimpedido 

de oscilar. As conseqüências podem ser uma perda significativa da ação de 

placa, associada a uma queda no teor de umidade da madeira, ou uma 

possível sobretensão das barras de pós-tensionamento seguindo um 

aumento no teor de umidade. 

O aumento no teor de umidade, por outro lado, afeta também alguns dos 

parâmetros de resistência e de rigidez da madeira. Os teores de umidade 

mais elevados reduz muito significativamente a resistência de suporte da 

madeira perpendicularmente às fibras (Fcn). A especificação National Design 

Specification for Wood Construction (2) reconhece este fenômeno reduzindo 

em 33% o valor admissível de Fcn, para uma peça de 2"x 4" (Sem x 10cm), 

se o teor de umidade for maior que 19%. Desta forma, enquanto o teor de 

umidade aumenta, dois mecanismos podem se combinar para provocar 

colapso em serviço da capacidade de apoio das barras de aço nas vigas 

laterais: 
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1- A capacidade de suporte da lâmina diminuirá;ª 

2- A pressão de confinamento a ser ancorada aumentará. 

Além do mais, isto reflete a importância da adequada secagem da madeira 

que deve seguir o tratamento com os preservativos hidrossolúveis, indutores 

do aumento do teor de umidade, como o CCA. 

TAYLOR (6) relatou os problemas durante a montagem de um tabuleiro 

protendido tratado com CCA que não havia sido apropriadamente 

climatizado antes da operação de tensionamento. Ele descreveu colapsos 

nas ancoragens das barras de pós-tensionamentos, o que resultou em 

deformações significativas, visíveis, dos perfis metálicos em 1" e na 

madeira, enquanto a ponte estava sendo protendida. A ruptura do apoio na 

madeira nas vizinhanças das barras tomou muito trabalhosa e difícil a 

operação de protensão das barras para a força especificada no projeto. 

A tensão de compressão devida à ação da protensão deve tender a reduzir 

o teor de umidade da madeira. SIAU (5) relatou uma redução do teor de 

umidade de equilíbrio da madeira com tensões de compressão, 

especialmente se a madeira tiver sido previamente seca. Isto indica que as 

ações de pós-tensionamento podem ajudar a reduzir as flutuações do teor 

de umidade. Requer-se, porém, estudos complementares para se 

determinar o quanto significativo isto será para as pontes de madeira tratada 

com CCA. 

Finalmente, há relatos na literatura da ocorrência de separação das fibras 

ao longo dos anéis de crescimento em certos tipos de madeira tratadas com 

CCA. Embora isto não seja considerado prejudicial às propriedades de 

resistência em geral, mais pesquisas nesta área devem ser realizadas. 

SOLUÇÓES POTENCIAIS 

Projetos bem-sucedidos de tabuleiros tensionados tratados com CCA 

deverão incorporar dispositivos para limitar a flutuação do teor de umidade 

do tabuleiro, e dispositivos para limitar os efeitos perniciosos da flutuação de 

umidade, se ocorrerem. Por exemplo, limitar-se a migração da umidade é 
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uma estratégia para evitar alterações dimensionais. Como uma segunda 

linha de defesa, a utilização de mecanismos absorvedores de deformações 

nas extremidades das barras de pós-tensionamento poderá limitar as 

oscilações das forças de protensào. 

A proteção contra a penetração de umidade pode ser providenciada de 

várias maneiras. Um tratamento superficial oleossolúvel pode ser aplicado 

às madeiras após instalação no local da ponte. Este tratamento, entretanto, 

é não-permanente e exigirá manutenção contínua. Também é possível 

introduzir um hidro-repelente com o preservativo CCA durante o tratamento. 

Com o tratamento hidro-repelente, os tempos de secagem são muito longos 

e caros e, além disso, ainda não foi tentado para as pontes. 

O maior potencial para absorção de umidade está nas superfícies superior e 

laterais do tabuleiro; a parte que está exposta às precipitações e outros 

agentes ambientais. Evitar a intrusão de umidade aqui é uma necessidade 

absoluta. Por si só, uma superfície de rolamento asfáltica e um caminho de 

drenagem superficial ajudará a afastar a água do tabuleiro. Colocando uma 

membrana impermeável sob a capa asfáltica e o caminho de drenagem 

superficial ajudarão a afastar a água do tabuleiro e a reduzir o potencial para 

aumentos do teor de umidade. 

REDUÇAO DAS FLUTUAÇÓES DAS TENSÓES DAS BARRAS 

DE PÓS-TENS/ONAMENTO COM MOLAS 

As flutuações das forças nas barras de protensão, devidas às variações 

dimensionais da madeira, podem ser reduzidas aplicando-se molas 

associadas em série às barras de protensão em suas extremidades. 

Teoricamente, uma mola com rigidez relativamente baixa e resistência 

adequada, pode absorver grande parte dos efeitos das alterações 

dimensionais da madeira. Praticamente, é uma dificuldade encontrar-se uma 

solução econômica para este problema : uma mola curta, barata, que é 

"macia" o bastante (para não esmagar a madeira) e "forte" o bastante (para 

não ceder sob a força de tensionamento) ao mesmo tempo. 
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Em um tabuleiro em placa de madeira laminada pretendida, a mola e a barra 

de protensão serão aplicados em série. Desprezando o atrito, as forças nas 

molas e nas barras serão idênticas e as deformações serão distribuídas de 

acordo com as rigidezes relativas. Por exemplo, considere-se um tabuleiro 

em placa de madeira de 28 pés (8.53m) de largura em que se usa barras de 

aço de 518" ( 15. 9mm) de diâmetro, para o pós-tensionamento. A barra de 

protensão tem uma rigidez de 24 Kipslpolegada (42 KN!cm). Se se colocar 

esta barra em série com uma mola com um décimo da rigidez, 91% da 

deformação tomará lugar na mola e apenas 9% na barra. Mais fundamental, 

a flutuação líquida da força de protensão no sistema será reduzida de 91% 

quando comparada à situação em que as molas não estão presentes. 

Obviamente, a obrigação agora é encontrar uma mola que efetivamente 

funciona. Vários tipos de molas, como as helicoidais, de borracha, em feixes 

e mola de torção, foram analisadas para se saber se são aplicáveis a pontes 

de madeira. Os critérios de avaliação utilizados foram : 

1) Custo Relativo; 

2) Simplicidade de Instalação; 

3) Possibilidade de Manutenção; 

4) Resistência à Corrosão; 

5) Tamanho; 

6) Aparência Estética. 

Usando estes critérios encontrou-se que as molas Bellevil/e eram a melhor 

alternativa. 

AS MOLAS BELLEVILLE 
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FIGURA B. 1 : Configurações das Molas Belleville : 

(a) disco simples 

(b) discos em paralelo 

(c) discos em série 
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Uma mola 8el/eville é um disco de forma cônica em sua geometria (Figura 

8.1 ). Uma relação carga-deslocamento não-linear é típica para um único 

disco (7). A não linearidade neste sistema é basicamente geométrica 

conforme o cone tende a se achatar sob o carregamento. Características 

desejadas de rigidez podem ser obtidas dispondo-se as molas 8elleville em 

diferentes configurações (Figura 8.1). A capacidade de carga é aumentada 

dispondo-se em paralelo. A flexibilidade é aumentada dispondo-as em série, 

pois as molas podem ser colocadas para acomodar maiores deslocamentos. 

Pesquisas experimentais e analíticas foram conduzidas para se estabelecer 

o comportamento de uma mola 8elleville e de configurações de molas. Para 

este fim vários discos K1000-U-312 foram adquiridos de Key 8el/eville Inc., 

Leechburg, Pa. Este disco cônico tinha : 

• diâmetro externo: 10 polegadas - 254.00 mm 

• diâmetro interno : 2. 562 polegadas 

• espessura : 0.312 polegadas 

• altura 0.349 polegadas 

- relação altura I espessura de 1. 12 

- custo : US$ 1 O. 00 por disco. 

65.07 mm 

7.92 mm 

8.86 mm 

(50 discos para arranjos) 

A primeira série de experimentos no laboratório utilizou uma mola simples 

ensaiada contra uma placa larga. A mola foi deformada até 25%, 50%, 75% 

e 100% da altura do disco. Após descarregar, registrou-se a altura 

resultante do disco (Tabela 8.1). A curva carga-flecha para o caso em que o 

disco foi achatado (Figura 8.2) mostra que, uma vez defletida a até 80% da 

altura, a mola tem um aumento na rigidez. Isto ocorre basicamente porque a 

mola--está -senda alargada--contra a placa. Os ensaios mostraram 9ue 

virtualmente toda a deformação permanente ocorre na primeira vez que o 

disco é achatado. Em se recarregando, nenhuma deflexão permanente foi 

acrescentada. 



TABELA 8.1 : Perda de altura em uma mola Belleville 

carregamento. 

Carga 

lb 

8000 

13000 

15700 

22000 

c 
u. 
a: 
o .... 

Flecha 

(%da altura do disco) 

KN 

36.32 25 

59.02 50 

71.28 75 

99.88 100 
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FIGURA 8.2- Carga por Deslocamento das molas simples. 
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FIGURA 8.3- Carga por Deslocamento das molas em série. 
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a partir da situação sem 

Perda permanente da 

altura 

(%) 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

-3.2 

Em adição à mola simples, arranjos de molas foram ensaiados em 3 séries 

de 12 composições. Duas combinações foram dispostas em quatro grupos 

de três discos paralelos (indicados por 4S-A e 4S-B) e a terceira combinação 
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foi colocada em seis grupos de dois discos em paralelo (68-A). Uma barra 

maciça de 2.5 polegadas (63.5mm) de diâmetro, de aço, foi colocada 

através do furo central dos discos por questão de estabilidade. Para reduzir 

o atrito as molas foram lubrificadas. Cinco ciclos de carga foram aplicados 

em cada um dos quatro grupos e um ciclo de carga só foi aplicado no 

arranjo de seis. Em cada ciclo as molas foram carregadas até achatar, e as 

deflexões foram medidas em vários incrementos para carregamento e 

descarregamento. A altura final do grupo foi registrada para cada ensaio dos 

grupos de quatro discos. 

Uma curva de carga-deslocamento amostrada (Figura 8.3) mostra um ciclo 

completo de carregamento e descarregamento tanto para o arranjo de 4 

como para o de 6 (grupos 48-A e 68-A). Teoricamente, o deslocamento 

exigido para achatar a mola deveria ser o número de discos vezes a altura 

de cada um, ou 1.39 e 2.09 polegadas (35.306mm e 53.086mm), 

respectivamente, para o grupo de 4 e o de 6. Para o grupo 48-A e o 68-A, o 

comportamento inicial era aproximadamente linear, com uma rigidez de 50 

Kipslpol e 23 Kipslpol (87.56 KN!cm e 40.28 KN!cm, respectivamente). 

Uma perda relativamente grande na altura do conjunto ocorreu seguindo o 

ciclo inicial de carga (Tabela 8.2). Muito pouca variação, entretanto ocorreu 

nos ciclos subseqüentes. Esta perda na altura do conjunto pode ser 

atribuída às tolerâncias geométricas (ausência de ajuste) e às não

linearidades do material. 

TABELA 8.2- Perda de a«ura para séries de molas Belleville. 

ALTURA DA PILHA/CICLOS 
PILHA I CICLO : 1 2 3 4 5 
NÚMERO: 

INICIAL 5.500 5.247 5.238 5.245 5.238 
FINAL 48-A 5.247 5.246 5.245 5.238 5.242 
ALTERAÇÃO -0.253 -0.001 +0.007 -0.007 +0.004 

INICIAL 5.308 5.275 5.255 5.245 5.242 
FINAL 48-8 5.275 5.255 5.245 5.242 5.235 
ALTERAÇÃO -0.033 -0.020 -0.010 -0.003 -0.007 
medidas em polegadas. 
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Os resultados dos ensaios nas molas Belleville indicaram que as molas são 

dispositivos viáveis economicamente e eficazes que podem ser utilizados 

para reduzir as flutuações das forças de pós-tensionamento geradas pela 

alteração do teor de umidade e pela fluência da madeira. Se a resistência da 

mola for vencida ela achatará e funcionará como uma placa de apoio. Além 

disso, arranjos de molas Belleville podem ser usados para, calibrados, 

monitorar o desempenho em campo das forças nas barras de protensão. 

Isto exigiria que os arranjos de discos sejam carregados antes da instalação, 

para introduzir toda a deformação permanente dos discos. A curva 

resultante de carga-deformação será praticamente insensível a ciclos de 

carga. O comprimento do arranjo, que será facilmente medido, poderá então 

ser diretamente comparado à força de pós-tensionamento da barra. 

RESUMO E CONCLUSÓES 

Por causa da disponibilidade local, preservativos de base aquosa, tais como 

o CCA, podem ser a única alternativa economicamente viável para a 

utilização em pontes de madeira. O tratamento com CCA dos tabuleiros 

laminados tensionados, entretanto, apresenta certo número de possíveis 

problemas. Eles incluem : 

• a. flutuações potencialmente perigosas nas forças de pós-tensionamento, 

as quais foram estimadas em um terço da resistência de uma barra de aço 

usada no pós-tensionamento do tabuleiro para uma alteração uniforme de 

1% no teor de umidade de um tabuleiro de eastern hemlock. 

• b. fendilhamento adicional da madeira levando ao enfraquecimento do 

l}Jnvelope preservativo. 

• c. rápida deterioração da superfície de rolamento resultante das 

alterações dimensionais aumentadas do tabuleiro. 

• d. colapsos nos apoios e ancoragens das barras de aço de pós

tensionamento se o teor de umidade das laminações de borda aumentar. 

Possíveis ·soluções para estes problemas são oferecidas, incluindo uma 

seqüência de tratamento que permita que as fendas sejam tratadas, a 
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preservação quanto à migração da umidade utilizando-se uma membrana 

impermeável, e o uso do conjunto de molas Belleville associados em série 

com as barras de pós-tensionamento. 

Os resultados de ensaios cíclicos nos conjuntos de molas Belleville 

mostraram que sua característica de comportamento carga-deformação é 

aproximadamente linear com desprezível perda de rigidez a partir do 

primeiro ciclo de carregamento. Os conjuntos de molas Belfeville são, por 

esta razão, uma alternativa eficaz economicamente para se reduzir as 

flutuações nas forças de protensão, resultantes da flutuação do teor de 

umidade e da fluência. Adicionalmente, podem servir como meios simples e 

diretos para se acompanhar as forças nas barras de protensão medindo-se 

cômoda e simplesmente a altura do conjunto. 

Mesmo com as recomendações descritas neste artigo, a viabilidade do 

tratamento com CCA para os tabuleiros de madeira tensionados pode 

apenas ser verificada através de acompanhamento de longo prazo das 

pontes reais. 

No Estado do Maine a primeira ponte de madeira laminada tensionada foi 

programada para construção em 1991. A ponte incorpora as 

recomendações descritas neste artigo e está sendo cuidadosamente 

monitorada utilizando equipamentos de Sensoriamento remoto por um 

período de 5 anos. 

O projeto desta ponte e os detalhes de seu sistema de sensoriamento são o 

tema de um artigo subseqüente (1) (ANEXO 82). Os autores pretendem 

publicar os resultados deste ensaios quando se tornarem disponíveis. 
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Design and Monitoring of a CCA - Treated Stressed Timber Bridge Deck. 

FPJ 41 (11112), 1991 

Caccese, V.; Dagher, H. J.; Hebert, R. 

Projeto e Acompanhamento de um Tabuleiro de Ponte de Madeira 

Tensionado Tratado com CCA. 

RESUMO 

O uso de arseniato de cobre cromatado - CCA - como o preservativo em 

pontes de madeira pode ter algumas vantagens econômicas e ambientais 

quando comparado com o creosoto e ao pentaclorofenol. Um artigo 

associado, pelos autores, descreveu alguns dos problemas da utilização do 

CCA e apontou soluções potenciais. Descritos neste artigo estão o projeto 

geral e o sistema de acompanhamento, ímpar, desenvolvido para a Merrills 

Bridge, uma ponte de tabuleiro laminado tensionado, sólido, tratado com 

CCA, localizada na cidade de Gray, Maine. Esta ponte, que tem planos de 

ser completada em 1991, se caracteriza por um tabuleiro protegido tratado 

com CCA, pós-tensionado, com um arranjo de molas Belleville nas 

extremidades de algumas das barras de pós-tensionamento. A performance 

deste sistema será acompanhada de perto. Os ensaios estáticos e 

dinâmicos serão realizados antes de se abrir passagem ao tráfego. Um 

sistema de monitoração remoto registrará continuamente a reação da ponte 

às ações do tráfego e do meio ambiente por um período de 5 anos. 

INTRODUÇÃO 

Os tabuleiros de madeira tensionados são projetados caracteristicamente 

utilizando os preservativos de base oleosa, preferencialmente aos de base 

aquosa. Em muitos Estados tais como o Maine (EUA - NE), o tratamento 

com arseniato de cobre cromatado (CCA) hidrossóluvel é o único tipo que 

está localmente disponível. 
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Quando comparado ao creosoto e ao pentaclorofenol, acredita-se que o 

tratamento com CCA seja menos danoso ambienta/mente e mais fácil de se 

trabalhar. Estes fatores podem tomar aspecto vantajoso apenas se um 

projeto adequado puder ser desenvolvido para os tabuleiros laminados 

tensionados tratados com CCA. 

As vantagens e desvantagens associadas com a utilização do tratamento 

com CCA para um tabuleiro laminado tensionado são descritas em detalhe 

em um artigo preliminar (ANEXO 81). Da maior importância é que as 

alterações no teor de umidade, que podem ser maiores quando um 

tratamento preservativo de base aquosa é utilizado, afetarão 

desfavoravelmente o sistema. Associadas às mudanças no conteúdo de 

água estarão um aumento ou redução nas dimensões do tabuleiro, o que 

finalmente levará as forças nas barras de protensão a oscilarem. Além 

disso, um aumento no teor de umidade provocará uma redução na 

resistência e na rigidez da madeira, o que é reconhecido na Especificação 

National Design Specification, NDS(1989). O tratamento com CCA tem sido 

associado a delaminações nos anéis de crescimento em certos tipos de 

madeira. Devido a estes problemas especiais, devem ser tomadas 

precauções quando o tratamento com CCA for utilizado. 

A Ponte Merrills Bridge em Gray, Maine, foi projetada como uma tentativa de 

ser resolver alguns dos problemas associados com o uso de CCA em um 

sistema de tabuleiro de madeira, laminado e tensionado. Devido à natureza 

experimental deste projeto, um sistema atualíssimo de monitoração à 

distância foi desenvolvido especificamente para uso nesta e em outras 

pontes semelhantes. Este sistema fornece uma coleção contínua de dados 

que podem ser reduzidos ! analisados com a freqüência que se considerar 

necessária. 

Tanto o projeto do tabuleiro quanto o sistema de acompanhamento remoto 

da ponte são descritos em detalhe nas seções que se seguem. 
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UM TABULEIRO TENSIONADO TRATADO COM CCA 

A ponte Merrills Bridge é um protótipo de tabuleiro laminado tensionado de 

madeira tratado com CCA que incorporará vários itens especiais como as 

Molas Belleville, uma membrana especial de proteção de umidade 

ensanduichada entre duas camadas de asfalto e um sistema de 

acompanhamento à distância. 

A ponte está programada para ser construída na parte final de 1991 e estará 

situada no córrego Merrills, substituindo uma ponte de uma faixa de tráfego 

em uma rodovia secundária na cidade de Gray. A ponte existente de 

concreto pré-moldado era considerada funcionalmente obsoleta por não ser 

larga o suficiente para a travessia segura de duas faixas de tráfego. 

A nova ponte utilizará a infra-estrutura já existente, que é uma camada seca 

de granito faceada nos encontros. O alargamento da ponte deverá ser 

complementado pela construção de uma viga de coroamento de concreto 

armado, em balanço lateral além das arestas dos encontros já existente. 

Desta forma não se requer nenhuma modificação da infra-estrutura 

existente. Uma economia de custos significativa (US$ 50,000.00) foi obtida 

quando comparada ao custo de se alargar este encontros graníticos porque 

um grande trabalho de intervenção no leito da correnteza deveria ser feito. 

Estas economias não teriam sido possíveis com a construção de uma 

estrutura nova de aço ou de concreto. 
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O Tabuleiro Laminado Maciço Protendido, como mostrado na figura 8.4 será 

construfdo usando madeiras tratadas com CCA, crescidas no Maine, Classe 
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no 2, de eastern hemlock corte bruto de 2" x 14" (Sem x 35.5cm) em vigas. A 

madeira é não aparelhada, para aumentar-se o atrito entre as laminações e 

a economia. O tabuleiro terá um vão livre de 20 pés (6.10m) e será fixado 

aos apoios por cantoneiras metálicas para evitar a perda da estrutura se 

ocorrerem cheias unusuais. 

Uma seqüência especifica de secagem e tratamento sob pressão será 

obedecida para garantir durabilidade ótima. Para permitir que a maioria das 

fendas ocorra antes do tratamento, a madeira será condicionada até um teor 

de umidade de 12 a14 por cento. Uma penetração de 0.5 polegadas (1.27 

em) do preservativo para estas madeiras é o exigido. Seguindo o tratamento 

de CCA, a madeira será secada novamente para um teor de umidade de 17 

a 18 por cento. Um tratamento superficial oleoso será aplicado para auxiliar 

a resistir à migração de umidade através da placa. 

A superffcie de rolamento da via de tráfego será de asfalto. Uma membrana 

impermeável será utilizada entremeada ao asfalto para evitar a penetração 

da água, que circula através de poros do asfalto, até alcançar a superffcie 

de madeira. De modo a reduzir o risco de dano à membrana pelo 

carregamento dos veículos, uma camada fina de asfalto com agregado 

miúdo será aplicada à superfície do tabuleiro antes de se colocar a 
membrana.(3). Toda a pista será sobrelevada, ajustando-se às elevações 

das placas de coroamento das fundações, para que o escoamento da água 

pluvial seja facilitado. 

O sistema de pós-tensionamento consistirá em barras DYWIDAG de 518" 

(15.9mm) de diâmetro, espaçados a cada 2 pés (61 em), transversalmente 

dispostas em relação ao tabuleiro e também ao tráfego. Estas barras são de 

aço de alta r~sistência, 150KSI (10545 Kgflcm2 = 1054.5 MPa) e são 

revestidos com eoóxi para resistir à corrosão. As barras estão ancoradas na 

borda lateral do tabuleiro através de um perfil '1" de aço e as placas padrão 

DYWIDAG para ancoragem e porca acoplável (detalhe B.5a). O 

tensionamento será obtido em várias etapas, até o nfvel de força desejado 

nas barras (em serviço : 26 Kips - 117.9 KN). Para recuperar a maior 

parcela de perda de tração gerada pela fluência, o tabuleiro será 
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retensionado de acordo com os procedimentos descritos no Timber Bridge 

Manual (4). 

Conjuntos de molas Belleville serão colocadas em 6 das 11 barras de pós

tensionamento, figura B.5b, para que sua influéncia possa ser determinada. 

As molas devem reduzir a flutuação das forças nas barras em torno de 50%. 

As molas Belleville serão montadas em conjuntos de 8 discos, com 4 feixes 

de 2 discos colocados em paralelo (Figura B.5b). Os discos são do mesmo 

tipo dos testados por DAGHER et a/ (1) e a rigidez inicial e a capacidade 

esperadas no conjunto de molas são 33 Kipslpol (58.93 KN/cm) e 42 Kips 

(190 KN), respectivamente. 

T.ABllLEIRO DE MADEIRA 

a. ANCORAGEM TIPO I 

T ABll.EIRO DE MADEIRA 

MOLAS BELLEVILLE ---

TUBO PVC 10·--~J7ZZZ2~~~ilt1Zzid 
TUBO PVC 2" DIAM. 

b. ANCORAGEM TIPO 2 

FIGURA 8.5- Detalhes de ancoragem das barras de protensl!lo: 

a) Detalhe Padrl!lo b) Detalhe com os feixes de Mola Bellevílle. 
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ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO TABULEIRO 

Como esta ponte tem caráter experimental uma série de ensaios de curta e 

de longa duração serão realizados. Antes de se abrir a ponte ao tráfego será 

completado um programa de ensaios estáticos e dinâmicos. Aqui, a reação 

da estrutura da ponte a um caminhão plenamente carregado será avaliada. 

Um sistema de medição e controle à distância foi desenvolvido para 

determinar os efeitos a longo prazo do tratamento com CCA. O sistema 

remoto está capacitado a registrar continuamente as forças nas barras de 

protensão, deslocamentos transversais do tabuleiro, teor de umidade da 

madeira, temperatura ambiente. Estes sensores serão lidos periodicamente 

por5 anos. 
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O esquema de instrumentação mostrado na Figura B. 6 indica a posição dos 

diversos tipos de transdutores que permanecerão no tabuleiro por um 

período de 5 anos. As forças em 5 das barras de protensão são medidas 

utilizando-se células de carga que foram feitas para esta finalidade. O 

projeto da célula de carga, mostrado na Figura 5, consiste em uma seção de 

um tubo de aço de 4H (10.08 em) de altura por 3H (7.62 em) de diâmetro, 

com um furo longitudinal central de 1H (2.54 em) de diâmetro. O tubo foi 

usinado e desgastado na região central para receber duas rosetas 900 de 

strain gauges Micro Measurements (CEA-06-250 UT-350), configurados em 

Ponte Wheatstone Completa, que compensa as variações de temperatura. 

Estes extensômetros foram colados usando um adesivo AE-10, curado a 

quente. Para proteção contra a agressividade do ambiente, os 

extensômetros foram envolvidos por uma camada de borracha (capa M

COA T J) e a cavidade do tubo foi preenchida com borracha de si/ícone. Para 

proteção mecânica adicional, um tubo de PVC foi colocado em todo o 

contorno e foi colado ao tubo de aço com si/ícone . 

.1-----TUBO DE PIIC 

4" 

ORRACHA DE SILICONE 

CELULA DE CARGA PARA 50K 

FIGURA B. 7 - Detalhes da célula de carga 
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As barras DYWIDAG foram estendidas para receber as células de carga 

como mostra a Figura B. 8. Quando o apoio é realizado contra as Molas 

Belleville (Figura B.8b), uma placa de 10" de diâmetro (25.4 em) e 718" de 

espessura (2.23 em) e uma placa de fechamento de 3" (7.62 em) de 

diâmetro são utilizadas. A barra de protensão é ancorada na outra 

extremidade do tabuleiro conforme mostrado na Figura B.5a, mantendo, 

assim, a célula sob compressão. 

TABlJl.ER) 

NC 13x40 

BARRA 718• X 3" 

a. ANCORAGEM TIPO 3 

MOLAS BELLEVILLE TABULEIRO 

MC 13x40 

b. ANCORAGSM TIPO 4 

FIGURA B. 8 - lnstalaçao da célula de carga nas ancoragens : 

a) sem os conjuntos de mo/as. 

b) com os conjuntos de Molas Belleville. 
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Os deslocamentos transversais são medidos em nove posições utilizando-se 

transdutores de deslocamento L VDT e potenciômetros. Apenas dois L VDT's 

Schaevitz (2000 HR) são utilizados devidos ao seu custo relativamente alto. 

Este dispositivo tem curso em um intervalo de± 2 polegadas(± 50.8 mm) e 

opera em temperaturas entre- 65° F até 3000 F(- 48.3 oc até 149 °C). Os 

L VDT's deverão ser colocados no meio do vão, um no meio do tabuleiro e 

outro na borda livre. Sete potenciômetros são colocados nos outros locais, 

em uma quarta parte do tabuleiro para monitorar completamente as 

deflexões nesta região. Um potenciômetro Bourns tipo 199 com um curso de 

1.83 polegadas (46.48 mm) foi escolhido para esta finalidade. 

Todos os transdutores de deslocamento foram montados em uma armação 

de alumínio que atravessa a face inferior do tabuleiro e estão orientadas 

perpendicularmente à superfície inferior do tabuleiro. 

A flutuação da umidade deverá ser acompanhada através· de sensores 

Delmhorst HS-1. Estes sensores estarão permanentemente embutidos na 

madeira. Para se minimizar os problemas com os medidores de umidade 

resistivos na madeira tratada com CCA, cada sensor contém um elemento 

de madeira não-tratada que está firmemente posicionado em contato com a 

madeira original. As propriedades deste elemento de madeira são 

determinadas acuradamente pelo fabricante do sensor, por esta razão 

fornecendo bom controle e resultados confiáveis. Alterações no teor de 

umidade são indicadas por alterações na resistência do elemento de 

madeira. Os transdutores deste tipo têm uma reação muito lenta com o 

tempo porque o teor de umidade do sensor necessita alcançar o equilíbrio 

com a umidade da madeira adjacente. 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

O tabuleiro da ponte experimental passará primeiro por uma série de 

ensaios estáticos. Um caminhão HS 20 (20 ton) será levado à ponte e 

parado em várias posições. As deformações transversais e as forças nas 

barras de aço colocadas na ponte serão medidas. Os resultados destes 
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ensaios serão subseqüentemente comparados com uma análise por 

elementos finitos de forma a avaliar o comportamento do tabuleiro e a 

validade da abordagem simulada (modelo computacional). 

A influência das forças dinâmicas na ponte também será medida, pois o 

carregamento dinâmico do sistema na ponte é mais representativo. O 

caminhão HS 20 será dirigido através da estrutura em velocidades variando 

de 25 a 60 mph (40.225 a 96.54 Krnlh) e a resposta dos transdutores de 

deslocamento e das células de carga serão registrados com o uso de um 

sistema de aquisição de dados portátil. Também serão usados 

acelerômetros, temporariamente, durante este ensaio, e removidos após 

sua finalização. 

SISTEMA DE MONITORAÇÃO A DISTÂNCIA 

Um sistema remoto, baseado em microcomputador, de acompanhamento da 

performance da ponte, mostrado na figura 8.9, é utilizado para permitir o 

registro contínuo do comportamento da ponte utilizando um sistema de 

aquisição de dados de campo (SADC). A longo prazo, este sistema 

automático de carregamento/recuperação é mais eficaz do que um sistema 

de registro portátil, tanto econômica quanto cientificamente. O modelo Zi

Tech DT1001 tem 23 canais, é completamente programável, capaz de 

armazenar 11000 leituras e trabalha no intervalo de temperaturas de -4 a 

150 Farenheit (-20 a 63 Celsius). Pode ser configurado para adaptar-se à 

interface de comunicação RS232 em série e é programado por um 

computador-base, e as leituras chegam ao computador-base através das 

linhas seriadas. Quando utilizado em ~ampo para acompanhamento à 

distância, este dispositivo pode ser acoplado a um modem onde os dados 

são, convenientemente, transmitidos através da linha telefônica. 

Uma vez que as leituras da instrumentação estejam carregadas no 

computador, via modems, o processamentos dos dados pode ser feito 

usando software de aplicação do usuário ou comerciais. Um pacote de 
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comunicação sob medida foi escrito para simplificar a transferência de 

dados. 

COMPUTADOR CENTRAL 

LINHA .·.-:·::::TELEFÓNICA 

~·· .. --~ 

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE 

DADOS DE CAMPO (S.A.D.C.) I 

IMfMI 

FONTEDDPI I I FONTE DDP J-

COMUT. MUL TIPLEXO TRANSDUTORES DE 

E AMPLIFICADOR PARA TEft110t=OJ1. TURA 

os STRAIN GAUGES 

IFON..,.F DDPJ 

I F JI'"""F DDP --- 1 
- MEDIDOR DE 

DIVISOR UMIDADE 

_n~=__nno T 
CANAL 

~ 

I MULTIPLEXO 

i 
CÉLULAS DE I DCDTs I POTENCIÓMETRO~ SENSORESDE 

CARGA UMIDADE 

FIGURA B. 9 - ProgramaçiJo do Sistema de MonitoraçiJo à Distância 
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Os sinais de instrumentação são enviados de forma analógica para o SADC 

em vários padrões. Os sinais das células de carga são primeiro amplificados 

através de um módulo Analog Devices 1 B 31 AN de amplificação de 

deformações. Para dividir o alto custo de se utilizar um amplificador para 

cada célula de carga, um acionador controlado remotamente foi projetado. O 

comutador é ativado por um sinal digital enviado a partir do SADC. Os sinais 

dos DCDTs e 'dos potenci6metros são enviados diretamente ao SADC. O 

SADC tem todos os circuitos necessários para a leitura dos sensores de 

temperatura. Os sensores de umidade são lidos através de um único canal 

de entrada e são presos por um comutador digital, a um medidor de 

umidade Delmhorst G-30 que foi modificado para fornecer uma saída 

analógica. 

A instrumentação será acomodada em uma caixa isolada, segura, colocada 

nas vizinhanças da ponte. A caixa de instrumentação contém uma unidade 

de aquecimento controlada termostaticamente que protegerá o equipamento 

de temperaturas extremamentes frias. Os cabos de instrumentação serão 

colocados em tubulação de PVC ligando o transdutor até à caixa de 

instrumentação. 

RESUMO E CONCLUSÓES 

Usar o tratamento de CCA em tabuleiro de madeira tensionado pode levar a 

uma série de problemas; por esta razão, sistemas preliminares (protótipos) 

serão projetados e monitorados com cuidado. 

Características únicas embutidas no projeto de uma ponte de madeira de 

easter-f! hemlock em placa foram descritas. Um estudo cuidadoso do 

desempenho estrutural está planejado. 

Ensaios estáticos e dinâmicos serão completados antes da abertura da 

estrutura ao tráfego. 

O comportamento a longo prazo deste sistema será acompanhado de perto 

por um período de 5 anos utilizando o mais atual sistema remoto de 

monitoração de pontes. 
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Os pesquisadores planejam publicar os resultados dos ensaios iniciais e a 

monitoração a longo prazo quando se tornarem disponíveis. 

Uma recomendação final sobre a viabilidade do tratamento com CCA 

aguarda o resultado deste e de outros experimentos semelhantes. 



ANEXO C 
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ANEXO C.1 
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Avaliação Analítica e Experimental de Tabuleiros de Pontes de Madeira 

Laminados Pretendidos 

Oliva, M.G.; Dimakis, A.G.; Ritter, M.A.; Tuomi, R.L. FPL RP495 (1990) 

1. INTRODUÇÃO 

A protensão transversal ou a laminação tensionada de um tabuleiro capacita 

a transferência de esforços cortantes entre lâminas por outros meios, 

diferentes de conectares. A carga da roda do veículo é distribuída entre as 

lâminas neste novo sistema através da flexão e do atrito quando o tabuleiro 

é reunido pela laminação tensionada. O tabuleiro será capaz de resistir à 

flexão transversal se a compressão prévia for suficientemente elevada para 

neutralizar as tensões de tração da flexão transversal. Com esta 

combinação de transferência de cargas e mecanismos resistentes, o 

tabuleiro de madeira laminada tensionada supera o desempenho de 

tabuleiros pregados, evitando os problemas de deterioração. Entretanto, é 

essencial que uma pré-compressão suficiente seja induzida durante a 

construção e permaneça no tabuleiro ao longo de sua vida em serviço se se 

quiser sucesso na laminação tensionada. O sistema laminado tensionado é 

um sistema relativamente novo na construção de pontes. Por este motivo, 

métodos compatíveis precisam ser identificados e desenvolvidos para a 

aplicação da protensão, para se determinar os níveis iniciais de 

tensionamento que devam compensar as perdas esperadas ao longo do 

tempo e para estimar a -capacidade resistente destas pontes.l, 

1. 1. Antecedentes 

A Secretaria de Transportes dos Estados Unidos elaborou em 1982 o 

Terceiro Relatório Anual para o Congresso, fornecendo uma descrição 

definitiva da condição deteriorada das pontes do sistema rodoviário do país. 
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Duzentas e quarenta mil pontes foram relacionadas com estruturalmente 

deficientes ou funcionalmente obsoletas, representando um custo estimado 

de substituição de US$ 18, 800,000,000.00 (Dezoito bilhões e oitocentos 

milhões de dólares). 

Em 1984, Me WILLIAMS indicou que a FHWA (Federal Highway 

Administration) encontrou nas piores condições o sistema viário rural 

(vicinais), com 90% das deficiências notadas nas pontes. 

O declínio continuado na qualidade do sistema rodoviário, e das pontes em 

particular, é devido à idade avançada, manutenção adiada e ao 

carregamento mais pesado ou mais freqüente dos caminhões. 

Aproximadamente 140.000 pontes do sistema rural têm mais de 40 anos e 

foram projetadas para cargas mais baixas do que as atualmente utilizadas 

nos cálculos ou experimentadas pelas pontes hoje em dia. 

A primeira utilização do sistema laminado protendido para recuperar ·e 

melhorar a capacidade dos tabuleiros laminados pregados e, 

posteriormente, para a construção de pontes em substituição às existentes 

ocorreu em Ontário, Canadá. As pesquisas completadas pelo Ministério de 

Transportes e Comunicações (MTC) de Ontário e a Universidade Queen's 

(BATCHELOR et a/ 1979, 1981, 1982; TAYLOR 1981) mostraram que o 

pós-tensionamento melhorou consideravelmente as características de 

distribuição de cargas dos tabuleiros. Com base nestas descobertas, o 

Ontário Highway Bridge Design Code (OMTC, 1983) traz especificações 

para o projeto de sistemas de tabuleiros de madeira laminada tensionados 

que têm perfís "C" como anteparo da protensão, ao longo da face do 

tabuleiro, para distribuir o tensionamento. As técnicas de cálculo do Código 

Normativo de Pontes Rodoviárias em Ontáfio (OHBDC) variam 

significativamente das disposições atuais da American Association of State 

Highways and Transportation Officials, Especificações Padrão para Pontes 

Rodoviárias (AASHTO, 1989). A distribuição de cargas assumida no Código 

de Ontário para as pontes protendidas é consideravelmente maior do que os 

correntemente admitidos nas Especificações da AASHTO para as pontes de 
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tabuleiro pregados - as Especificações da AASHTO não têm fatores de 

distribuição para pontes protendidas. 

Embora as pontes protendidas pareçam ser um sucesso em Ontário, há 

falta de informação qualificada a respeito da perda de protensão com o 

tempo, da distribuição ótima da protensão, sobre efeitos ambientais e as 

características reais de distribuição de carga. Diretrizes simples para o 

cálculo também são necessárias. Parecem necessárias pesquisas 

adicionais, particularmente com modelos em escala grande para identificar 

mais claramente os problemas ou benefícios associados com a construção 

dos protótipos deste tipo de sistema. 

A construção e ensaio do tabuleiro, descritos neste relatório, designado com 

tabuleiro FPL, seguiu um programa de pesquisa sobre outro tabuleiro 

laminado tensionado, como parte da pesquisa da Universidade de Wisconsin 

em tabuleiros de madeira serrada laminada, tensionados. O tabuleiro 

precursor, que será referido aqui, foi denominado Tabuleiro Wheeler e foi 

montado utilizando lâminas de madeira de 4" x 16" (10,16 em x 40,64 em) 

com vão livre de 48' (14,63 m). A decrição completa da construção e ensaio 

daquele tabuleiro foi relatada por OLIVA E DIMAKIS (1986). 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo foi verificar os comportamentos de tabuleiros de pontes sob 

carregamentos simulados de caminhões, que foram identificados 

primeiramente nos estudos realizados em Ontário, e o método de cálculo 

geral compilado em Ontário (OHBDC). 

Objetivos complementares incluem o desenvafvimento de uma técnica 

analítica de modelos para prever o comportamento de tabuleiros laminados 

tensionados e identificação de novos sistemas de tensionamento e 

ancoragem que pudessem substituir economicamente os métodos exigidos 

pela abordagem feita em Ontário 
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1.3. ALCANCE 

Este relatório descreve a primeira parte de um grande programa de 

pesquisa sobre desempenho dos tabuleiros laminados tensionados em 

tamanho real. Vários ensaios com carregamentos simulados de caminhões 

foram realizados em pontes, com e sem os perfis de aço, HCH, colocados nas 

bordas do piso, para se investigar a resiténcia às cargas e a distribuição da 

protensão induzida, a partir das barras de protensão, dentro do tabuleiro, 

incluindo a possibilidade de substituir os perfis de aço por sistemas 

alternativos. Os tabuleiros passaram por vários ensaios de carregamento no 

Laboratório de Ensaios de Estruturas e Materiais da Universidade de 

Wisconsin e o trabalho básico de correlação analltica foi completado. 

2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

As verificações que se deseja fazer sobre as conclusões relatadas nos 

estudos realizados em Ontário e o desenvolvimento de novos e mais 

econômicos métodos de tensionamento apenas poderiam ser adquiridos 

através de uma série de ensaios experimentais. A simulação analítica da 

reação dos tabuleiros de pontes também poderia ser utilizada para examinar 

como um amplo leque de modificações poderia melhorar o comportamento 

da ponte - mas, primeiro, as técnicas de análise foram verificadas através da 

comparação com os dados experimentais. 

Várias pontes de configurações diversas foram ensaiadas em laboratório 

para medir sua capacidade resistente geral com laminações dispostas ao 

longo de todo o vão, contfnu_as ou com juntas de topo. A interferência das 

disposições construtivas no sistema de protensão, como espaçamento das 

barras de protensão, o uso de perfis de aço contínuos ou placas de aço 

discretas junto às ancoragens das barras, foram medidas através da 

comparação da performance da ponte quando tais arranjos foram 

modificados. Alcançar o nível necessário de tensionamento, sem a utlização 

do macaco hidráulico, também foi tentado nos estudos de laboratório, 
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utilizando-se barras com roscas especiais e apertando-se as porcas de 

ancoragem até um torque especificado. 

2.1. CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO 

Os tabuleiros de pontes construídas no laboratório, de madeira laminada 

tensionada (mlt) eram da configuração e componentes descritos a seguir: 

a) O tabuleiro tinha 24 pés (7,315 m) de extensão, com vãos de 12 pés 

(3,66 m) e 23.5 pés (7, 16m) e 8 pés e 8 pol. (2,64 m) de lagura, feitos 

com 70 lâminas verticais, aparelhadas em dimensões nominais de 2" x 

12" (5,08 em x 30,48 em) de Douglas Fir no 1 ou melhor; 

b) Um perfil de aço (C10x15) foi utilizado em ambos os lados do tabuleiro 

quando necessário para realizar os ensaios, em combinação com placas 

de suporte pequenas; 

c) As barras de protensão eram espaçadas a cada 2 pés (0, 61 m) ou 4 pés 

(1,22 m); 

d) As barras de protensão eram de%" (19mm) de diâmetro, aço de 15.000 

lblin2 (10.546 kgflcm2
- 105 kN!cm2

) e placas de 9"x9"x %" (22,86 em x 

22,86 em x 19mm) foram utilizadas como placas de suporte quando os 

perfís de aço não foram utilizados. 

O projeto da ponte experimental foi feito em concordância geral com as 

especificações de cálculo do OHBDC. Na primeira configuração, o tabuleiro 

foi construído com peças de 2"x12"x24' (5,08 em x 30,48 em x 7,32 m) com 

lâminas integrais. Subseqüentemente, as laminações foram cortadas para 

os comprimentos de 6', 10', 14' e 18' (1,83 m, 3,05 m, 4,27 m e 5,49 m) e 

dispostas lado a lado de tal forma que as juntas de topo ocorressem em 

uma seqüência precisa e determinada. 

O tabuleiro foi testado em dois vãos diferentes, 12 pés e 24 pés (3,66 me 

7,32 m). Inicialmente, as barras para realizar a protensão do tabuleiro foram 

posicionadas a cada 2 pés (0,61 m) e, posteriormente, 4 pés (1,22 m) para 

se investigar os efeitos do espaçamento na rigidez e na distribuição da 

protensão. 
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A construção do tabuleiro foi possfve/ sem uso de maquinário pesado. 

Várias das /~minas foram transferidas do estoque do laboratório para a sua 

posição final e as barras foram inseridas através de furos previamente 

realizados. A flexibilidade das pequenas barras de protensão ( ~" de 

di~metro - 19mm) e os problemas de perda de alinhamento tornaram 

necessários que se montasse o tabuleiro com a inserção simult~nea das 

barras de protensão. Quando todas as peças estavam no seu lugar o 

sistema foi, então, tensionado. 

O objetivo de se desenvolver um método simples de tensionamento foi 

buscado através da tentativa de se proceder a um torque manual como meio 

de aplicação da protensão relacionando a tração da barra com o torque 

efetuado em uma porca de ancoragem. As barras de alta resistência com 

roscas especiais tratadas, produto industrial da Dywidag Inc., que foram 

utilizadas no Tabuleiro Wheeler, não podem ser confiavelmente calibradas 

devido ao grande passo da rosca. As barras utilizadas neste tabuleiro eram 

rosqueadas em máquina padrão com o passo bastante pequeno. Os 

ensaios de aferição de torque foram feitos usando uma chave de porca 

antes de ensaiar os tabuleiros e forneceram resultados não confiáveis. Uma 

tentativa de melhorar os resultados utilizando arruelas de Teflon foi mal

sucedido, e esse procedimento foi abandonado. Todas as outras protensões 

foram realizadas utilizando o macaco hidráulico e bomba. 

O maior problema encontrado durante a construção foi a inserção das 

barras através dos furos previamente realizados. O desalinhamento dos 

furos ou empenamento da madeira pode atrasar a construção 

consideravelmente. Os furos poderiam ser feitos com o dobro do diâmetro 

das barras para viabilizar melhor inserção. 
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FIGURA C. 1 - Tabuleiro FPL e suas configurações de ensaio (sem e com perfis "C'7. 
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2.2. ENSAIOS DO TABULEIRO 

Dois tipos de comportamento foram investigados durante a fase 

experimental da pesquisa. Primeiro, os ensaios foram conduzidos para obter 

o comportamento estrutural de compartilhar a ação das cargas dos veículos 

sob uma carga simulada de duas rodas de caminhão, aplicada em várias 

posições. Esta informação foi utilizada para medir-se a rigidez do tabuleiro e 

para verificar a capacidade de análise do tabuleiro pela teoria de placa 

ortotrópica. 

Em segundo lugar, os ensaios para se verificar a distribuição relativa das 

tensões de compressão induzidas pela protensão na madeira foram 

realizados para se analisar a eficácia dos perfís de aço e dos métodos 

alternativos em distribuir uniformemente as tensões na madeira. 

2.2.1. Propriedades dos Materiais 

O módulo de elasticidade longitudinal na direção das lâminas (Módulo de 

Young, MOE) é independente do nível de protensão no tabuleiro 

(BA TCHELOR et a/, 1981 ). Por esta razão, todas as peças do tabuleiro 

foram ensaiadas para se determinar esta propriedade medindo sua 

freqüência natural de vibração na flexão - antes de se montar o tabuleiro. 

2.2.2. Carregamentos 

O tabuleiro tensionado foi carregado com uma força simulando duas rodas 

colocadas no meio do vão. A carga foi aplicada em uma área de 19.5" 

(49,53 em) transversal e 15" (38, 1 em) longitudinal (1887cm2
). Três 

diferentes tipos de carregamento foram aplicados: uma carga concentrada, 

duas cargas concentradas aplicadas simetricamente em uma faixa e duas 

cargas concentradas aplicadas assimetricamente na faixa, vão de 23. 5' 

(7, 16m) e 12' (3,66 m). 
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Estes procedimentos de ensaios foram seguidos enquanto se variou os 

espaçamentos de barras e configurações do tabuleiro, como descritos 

abaixo. 

2.2.2.1. Barras espaçadas a intervalos de 2 pés (0,61 m). 

Ensaios foram conduzidos com as laminações contínuas em todo o vão para 

sete níveis de compressão por protensão, 10- 20- 30- 40- 50- 75- 100 

lblin2 (0,703- 1,406-2,109-2,812-3,515-5,273- 7,030 kgflcm2
). 

2.2.2.2. Barras espaçadas a intervalos de 4 pés (1,22 m). 

Ao completar-se os ensaios anteriores, cada barra alternada foi retirada e o 

tabuleiro foi ensaiado em cinco níveis diferentes de protensão interna, 1 O -

20-30-40-50 lblin2 (0,703- 1,406-2,109-2,812-3,515 kgflcm2
). A força 

de tração em cada barra teve de ser dobrada para de obter o mesmo nível 

de protensão do caso anterior. Cada lâmina individual era contínua em todo 

o vão. 

2.2.2.3. Tabuleiro com perfís de aço em suas bordas longitudinais. 

Um perfil de aço em cada borda do tabuleiro substituiu as placas de 9"x9" 

(22, 86 em x 22,86 em) de aço nas ancoragens das barras de protensão, e 

os ensaios foram feitos apenas para um nível de protensão, igual a 50 lblin2 

(3,515 kgflcm2
). 

2.2.2.4. Tabuleiro com juntas de topo. 

Uma melhoria do tabuleiro tensionado é que lâminas mais curtas que o vão 

total podem ser utilizadas, PO(,que o sistema depende fundamentalmente do 

atrito desenvolvido entre as lâminas para distribuir a carga. As lâminas do 

tabuleiro, que eram inicialmente de tamanho igual ao vão, foram cortadas de 

modo pré-determinado, para avaliar o efeito das juntas de topo na rigidez do 

tabuleiro. As lâminas, cortadas em comprimentos de 6', 10', 14' e 18' 

(1,83m; 3,05m; 4,27m e 5,49m, respectivamente) foram posicionadas de 

forma tal que as juntas de topo aparecessem em seqüência: 
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a) apenas uma lâminas em cada quatro tem junta de topo em quaisquer 

trechos de 4 pés (1,22m) de comprimento da ponte; 

b) juntas de topo em lâminas adjacentes estavam separadas no mínimo de 

4 pés (1,22m) na direção do vão; 

Os ensaios na ponte com lâminas curtas foram realizados para um nível de 

protens§o de 50 lblin2 (3,515 kgflcm2
). 

2.2.2.5. Tabuleiro com juntas de topo e perfís de aço nas bordas. 

Os perfís de aço substituíram as placas de ancoragem de 9''x9" (22, 86 em x 

22,86 em) e os mesmos ensaios foram realizados. O nível de protensão do 

tabuleiro foi de 50 lblin2 (3,515 kgflcm2
). 
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ANEXO C.2 
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Ensaios de Placa 

1. ENSAIOS DE PLACA PARA OBTENÇÃO DE CONSTANTES ELASTICAS 

Um método proposto por TSAI (1965) foi utilizado para obter as constantes 

elásticas GLr e Er para diversos nlveis de protensão. O método envolve 

ensaios de torção em três placas quadradas com diferentes orientações das 

laminações. Dados destes ensaios foram utilizados para o desenvolvimento 

de relações entre os módulos elásticos efetivos e o nível de protensão 

existente no tabuleiro. 

2. MÓDULO DE YOUNG (MOE) 

Uma máquina classificadora dinâmica por módulos de elasticidade (MOE) do 

Forest Products Laboratory (FPL) foi utilizada para obter o módulo de 

elasticidade longitudinal de cada lâmina 2"x12" (5,08cm x 30,48cm). Cada 

lâmina foi posicionada sobre apoios simples pela face mais larga, tendo as 

dimensões medidas. Então, uma vibração livre foi imposta à barra, e um 

dispositivo sensor forneceu o período natural da lâmina vibrante - esta 

informação foi utilizada para se obter o MOE, módulo efetivo paralelo às 

fibras. Cada viga foi ensaiada três vezes. O valor médio de 78 peças foi de 

1. 77x106 lblin2 (124.400 kgflcm2 
- 1.244 kN/cm2

), com um coeficiente de 

variação de 22. 1%. Esta média foi usada no estágio de análise deste estudo. 

3. ENSAIOS DE TORÇÃO 

Os módulos de elasticidade Er e GLT (elasticidade transversal às fibras e de 

cisalhamento) são geralmente expressos em termos do módulo longitudinal 

(MOE), EL. Relações típicas que são utilizadas para os tabuleiros de madeira 

laminada colada ou sólida são: 

Er = 0.050 EL GLT = 0.078 EL 
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Estas relações, quando aplicadas em uma pesquisa precursora (OLIVA e 

DIMAKIS, 1986), não forneceram boas correlações entre os valores 

estimados e os experimentais. Relações que forneceram mais próxima 

correlação entre os estimados e os experimentais foram: 

Er = 0.011 EL GLr = 0.012 EL 

O nível adotado de protensão foi 50 lblin2 (3,515 kgf/cm2
). Atualmente, o 

OHBDC utiliza as relações seguintes no projeto dos tabuleiros tensionados: 

Er = 0.050 EL GLr = 0.078 EL 

Um estudo conduzido na Queen's University indicou que estas relações são 

válidas para tabuleiros de Red Pine sob alto nível de tensão de protensão, 

130 lblin2 (9, 140 kgflcm2
). Isto poderia indicar que as constantes elásticas 

utilizadas no OHBDC podem não ser conservativas, porque o nível desejado 

de protensão em um tabuleiro em condições de serviço pode estar em torno 

de 50 lblin2 (3,515 kgflcm2
) devido às perdas ao longo do tempo (com uma 

tensão inicial mínima de 100 lblin2 (7,030 kgf/cm2
)). Também, o mesmo 

estudo fornece relações até menores para o mesmo nível de protensão para 

outras espécies comuns, tais como Hem Fir e White Pine. Ensaios 

separados foram feitos para se determinar os módulos de rigidez para a 

madeira no tabuleiro FPL e compará-los aos módulos separados e medidos 

(paralelo às fibras). 

Esta discussão está apresentada, sinteticamente, pelas figuras C.2 e C.3. 
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FIGURA C. 2 - Gráfico comparativo dos valores encontrados em estudos anteriores, E r. 
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FIGURA C.3- Gráfico comparativo dos valores encontrados em estudos anteriores, GLr. 

O método de ensaio usado neste estudo foi proposto por TSAI (1965) e 

consiste em aplicação de cargas nos cantos de várias placas em várias 

configurações como diagramados na figura C.4. 
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FIGURA C.4 - Esquema de caffegamento para o estudo de torçao de placa, para 

determinaçao das constantes elásticas. 
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Antes de ensaiar, realizou-se uma análise para determinar as dimensões 

necessárias da placa, utilizando-se as relações da Queen's University para 

nfveis baixos de protensão: 

Er = 0.020 EL GLT = 0.030 EL 

Estimou-se que uma placa de 4pés por 4pés (1,22m x 1,22m) com 11,25 

polegadas (28,575cm) de espessura deveria deslocar 1 polegada (2,54cm) 

no canto (0.25 polegada (0,635cm) no centro) quando submetida à torção 

pura com uma carga de 1 O. 500 lb ( 47, 6 kN) no canto. A tensão principal 

máxima seria então 250 lblin2 (17,577 kgflcm2
- O, 176 kN/cm2

), bem abaixo 

das tensões admissíveis. 

Embora uma placa mais flexível fosse preferível, limitações de espaço 

tornaram este intento impossível. 

As placas dos testes foram montados sem juntas· de topo entre as 

laminações. As configurações das placas de oo e de +45° I -45°, e suas 

dimensões são mostradas nas figuras C.5 e C.6, respectivamente. Os 

dispositivos de medida foram um L VDT no centro da placa para medir 

deslocamento da linha central e um medidor ótico (relógio comparador) no 

canto para medir o deslocamento do canto carregado. Todos os 

deslocamentos foram tomados com relação a um pórtico rígido preso ao 

tabuleiro nos cantos apoiados da placa. As placas descansam em apoios 

esféricos em dois cantos e é suportada por uma barra no canto que sofre 

elevação. 
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Cada placa foi ensaiada sob sete diferentes níveis de tensão de protensão, 

10; 20; 30; 40; 50; 75 e 100 lb/in2 (O, 703; 1,406; 2, 109; 2,812; 3,515; 5,273 e 

7, 030 kgflcm2
) de tensão média entre as lâminas. O deslocamento do centro 

e a força aplicada foram registrados por um sistema de aquisição de dados. 

Os deslocamentos dos cantos foram lidos do relógio comparador. Células 

de carga foram colocadas diretamente sob os apoios e sob a carga para 

medir as reações externas. 

Cada ensaio foi feito em 10 ciclos de 0,05 polegadas (1,27mm) de 

deslocamento, medidos no canto do tabuleiro para um nível de protensão 

em particular. A figura C. 7 mostra um diagrama típico de força e 

deslocamento no centro, da placa de 0°. As figuras C. 8 e C. 9 mostram um 

gráfico de rigidez dos ensaios das placas +45° e -45°, respectivamente. 
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FIGURA C. 9 - Resu"ados de ensaio da placa -45•, deslocamento no centro, carga no canto 

Uma análise de regressão linear foi feita nos dados dentro do intervalo 

elástico linear - que não foi superado - para se obter a inclinação Plw para 

cada nível de protensão. Esta informação foi utilizada para a obtensão dos 

módulos Er e GLr como uma função do nível de protensão no tabuleiro 

(Tabela C.1; Figuras C.10 e C.11). 

TABELA C.1- Resu"ados dos Ensaios de Torçl1o 

Tensão de Protensão Rigidez Módulo de 
Carga/Deslocamento Cisalhamento GL r 

lblin2 kg_flcm2 lblin2 kg_flcm2 Jblin2 kg_flcm2 

10 0.703 17000 3036 16949 1192 

20 1.406 21000 3750 20937 1472 

30 2.109 21200 3786 21116 1485 

40 2.812 21300 3804 21206 1491 

50 3.515 22800 4072 22732 1598 

75 5.273 25400 4536 25324 1780 

100 7.030 31700 5661 31594 2221 
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FIGURA C.10- Er como função da tensão de protensão no tabuleiro. 
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Módulo de 
Elasticidade 

Transversal Er 

lblin2 kg_flcm2 

12600 886 

18950 1332 

21630 1521 

24190 1701 
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26080 1834 

28800 2025 

FIGURA C.11- Gtr como funçao da tensão de protensão no tabuleiro. 
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VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 

D1. AUDITORIA DE PESAGEM I DNER 1987-1988 

VEICUL04C 

VEICULO 2S2 

VEICULO 2S3 

VEICULO 3S3 
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01. CONSIDERACAO A RESPEITO DAS ACÓES MÓVEIS 

Em 1987-1988, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) 

realizou sistemática pesagem dos caminhões ao longo da BR-116 nos 

Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O relatório 

(DNER, 1989) classificou os vefculos pela tipologia e as cargas por eixo 

foram levantadas. Um resumo dos vefculos pesados é aqui apresentado, a 

saber: 

VEICULO 4C - Quatro eixos, sem reboque, sendo um eixo direcional e três 

traseiros em tandem triplo. 

VEICULO 2S2 - Quatro eixos com reboque, sendo um eixo direcional, um no 

cavalo e dois traseiros (tandem duplo). 

VEÍCULO 2S3 - Cinco eixos com reboque, sendo um eixo direcional, um no 

cavalo e três traseiros em tandem triplo. 

VEÍCULO 3S3 - Seis eixos com reboque, sendo um eixo direcional, dois no 

cavalo (tandem duplo) e três traseiros em tandem triplo. 
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AUDITORIA DE PESAGEM 1987-1988 

, I 

i 
\\ 

~-
i 

_________________________j 

/ 

250 -m. 
47 47 47 T 

30 '(kN) 

625 

cada 

1250 até 1800 lado 
---------~~~~~------------------~ 

I VEÍCULO 4C - DNER I 
Valores característicos superiores 

das cargas por eixo 

dianteiro: 6 tf 

tras. triplo: 28 tf 
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VEÍCULO 4C TOTALIZAÇÃO PESO POR EIXO ( 1000 kg ) 

Eixo Dianteiro Eixo Traseiro Triplo 

(totais) (totais) 

até 1 2 o 
de 1 até 2 o o 
2 3 8 1 
3 4 299 1 
4 5 636 3 
5 6 248 8 
6 7 6 25 
7 8 o 61 
8 9 o 63 
9 10 82 
10 11 59 
11 12 31 
12 13 17 
13 14 16 
14 15 11 
15 16 8 
16 17 21 
17 18 21 
18 19 18 
19 20 22 
20 21 28 
21 22 38 
22 23 48 
23 24 88 
24 25 138 
25 26 185 
26 27 128 
27 28 49 
28 29 19 
29 30 6 
30 31 2 
31 32 2 
32 33 o 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 

1199 1199 
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AUDITORIA DE PESAGEM 1987-1988 

; ! 

~----~-

/ 

250 

50 50 

625----t 375 ---i_125 
55 25 (kN) 

cada lado 

I VEÍCULO 252 - DNER I 
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VEÍCULO 252 TOTALIZAÇÃO PESO POR EIXO ( 1000 kg) 

Eixo Dianteiro Eixo Traseiro Simples Eixo Traseiro Duplo 

(totais} (totais} (totais} 

até 1 6 4 8 
de 1 até 2 110 18 33 
2 3 1063 101 89 
3 4 22143 5086 331 
4 5 46135 14313 4780 
5 6 3284 10307 8032 
6 7 3 7819 9661 
7 8 5 7517 5478 
8 9 1 9420 4225 
9 10 11167 3612 
10 11 5694 3255 
11 12 1080 3082 
12 13 186 3185 
13 14 28 3469 
14 15 9 4128 
15 16 1 5347 
16 17 6174 
17 18 4823 
18 19 2078 
19 20 628 
20 21 178 
21 22 74 
22 23 28 
23 24 11 
24 25 8 
25 26 5 
26 27 2 
27 28 1 
28 29 1 
29 30 o 
30 31 1 
31 32 1 
32 33 
33 34 
34 35 
35 36 
36 37 
37 38 
38 39 
39 40 
40 41 

72750 72750 72728 



AUDITORIA DE PESAGEM 1987-1988 
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I VEICULO 253 - DNER I 
- Somente para análise de fadiga - NBR7187188 
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VEÍCULO 2S3 FAIXAS DE PESO POR EIXO ( 1000 kg) 

Dezembro 1987 
Eixo Direcional Eixo Simples do Cavalo Eixo Tandem Triplo 

(totais} (totais} (totais} 
até 1 

de 1 até 2 1 
2 3 37 3 
3 4 13010 3121 5 
4 5 47867 11584 22 
5 6 4102 3837 773 
6 7 1 1691 5749 
7 8 2315 6763 
8 9 5715 2901 
9 10 17921 1651 
10 11 15349 944 
11 12 2606 626 
12 13 429 469 
13 14 216 334 
14 15 140 372 
15 16 64 558 
16 17 25 668 
17 18 516 
18 19 610 
19 20 812 
20 21 1157 
21 22 1889 
22 23 3266 
23 24 5881 
24 25 8525 
25 26 9079 
26 27 6350 
27 28 3051 
28 29 1016 
29 30 236 
30 31 104 
31 32 96 
32 33 77 
33 34 98 
34 35 85 

{ 

35 36 66 
36 37 40 
37 38 39 
38 39 54 
39 40 135 
40 41 

65017 65017 65017 
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VEÍCULO 2S3 TOTALIZAÇÃO PESO POR EIXO ( 1000 kg ) 

Eixo Direcional Eixo Simples do Cavalo Eixo Tandem Triplo 

(totais) (totais) (totais) 

até 1 3 1 o 
de 1 até 2 135 45 4 
2 3 791 91 12 
3 4 49717 11448 76 
4 5 206631 43815 122 
5 6 32859 18693 3090 
6 7 66 10453 20554 
7 8 o 13174 26991 
8 9 27148 13046 
9 10 71267 6817 
10 11 68052 4151 
11 12 19577 3376 
12 13 4174 2969 
13 14 1519 2227 
14 15 506 2145 
15 16 166 2897 
16 17 60 3761 
17 18 10 3539 
18 19 2 3469 
19 20 1 4240 
20 21 o 5593 
21 22 o 7877 
22 23 12974 
23 24 22210 
24 25 32537 
25 26 36345 
26 27 30970 
27 28 19849 
28 29 8959 
29 30 3190 
30 31 1462 
31 32 1039 
32 33 958 
33 34 820 
34 35 . 677 
35 36 457 
36 37 310 
37 38 155 
38 39 122 
39 40 212 
40 41 o 

290202 290202 290202 



294 

AUDITORIA DE PESAGEM 1987-1988 

até 550cm 

(em) (kN- cada lado) 

ITJ 90 

45 

400 
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75 
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I 

75 
120 

75 
1?n. 

75 
250 

PTB =840kN 
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VEÍCULO 383 TOTALIZAÇÃO PESO POR EIXO ( 1000 kg ) 

Eixo Dianteiro Eixo Traseiro Duplo Eixo Traseiro Triplo 

(totais) (totais) (totais) 

até 1 34 o o 
de 1 até 2 46 o 2 
2 3 48 o 1 
3 4 52 o 1 
4 5 41 5 1 
5 6 41 6 2 
6 7 o 10 5 
7 8 24 5 
8 9 78 29 
9 10 34 37 
10 11 8 53 
11 12 21 16 
12 13 18 4 
13 14 35 7 
14 15 17 7 
15 16 5 8 
16 17 2 6 
17 18 o 7 
18 19 o 10 
19 20 o 6 
20 21 o 4 
21 22 o 6 
22 23 o 6 
23 24 1 3 
24 25 o 11 
25 26 7 
26 27 5 
27 28 9 
28 29 3 
29 30 1 
30 31 o 
31 32 o 
32 33 o 
33 34 o 
34 35 o 
35 36 o 
36 37 o 
37 38 o 
38 39 o 
39 40 o 
40 41 o 

262 264 262 
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02. VE{CULOS RODOVIARIOS NO EXTERIOR 

WIDMER (1990) realizou um levantamento das cargas móveis rodoviárias e 

um histórico de seu desenvolvimento. Resumidamente este artigo 

apresentou: 

1. NOS E.U.A.: 

1.A.: Federal- Aid Highway Act (1956) 

Eixo Simples : ES = BOOOkgf 

Tandem Duplo : TO = 14500kgf 

Peso Bruto Total 

Combinado: 

1.8.: Bridge Formula HRB (1964) 

ES = 9080kgf 

TO = 15400kgf 

PBTC = 33000kgf 

PBTC = 33000kgf 

1.C.: Federal Aid Highway Amendments (1974) 

ES = 9080kgf 

TO = 15400kgf 

PBTC = 36300kgf 

1.0.: Transportation Assistance Act (1982) 

Manteve os limites de peso e considerou dimensões: 

• twin trailer trucks: reboques até 28'x8.5' (8.53m x 2.60m). 

BO.OkN 

145.0kN 

330.0kN 

90.8kN 

154.0kN 

330.0kN 

90.8kN 

154.0kN 

363.0kN 

• single unit combinations: semi-reboques até 4B'x8.5' (14.63m x 2.60m). 

• rock mountain doub/es: 30m (comprimento), PBTC = 50000 kg 

• turnpike doubles: 36m (comprimento), PBTC = 59000 kg 

• triple combinations: 34m (comprimento), PBTC = 52000 kg 
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1.E.: Veículos de Projeto Geométrico 

Tipo Altura Largura Comprimento 

(m) (m) (m) 

• Single Unit Trucks: 4.10 2.60 9.15 

• lntermediate Semi-Trailer: 4.10 2.60 15.20 

(WB- 40) 

• Large Semi-Trailer: 4.10 2.60 16.75 

(WB- 50) 

• Double-Bottom (WB- 40) 4.10 2.60 19.80 

Não se permite o tandem triplo (tridem), mas há veículos grandes. 

2. NO CANADÁ: 

2.A.: Situação em 1970 

Dimensões: Altura= 4.00m; Largura= 2.60m. 

Comprimentos: caminhões unitários = 10.50 a 12.00m. 

veículos combinados = 19.80m. 

Pesos 

Eixo Simples : 

Tandem Duplo: 

Tandem Triplo: 

Peso Bruto Total 

Combinado: 

(no País) 

ES = 18 kips ( 8172kg) 

TO = 32 kips ( 14528kg) 

TT 

PBTC = 74 kips (33596kg) 

2.8.: Ontario Bridge Formula (1971) 

ES = 20 kips 

TO= 30 kips 

TT = 44 kips 

PBTC = 135.5 kips 

(em Ontário) 

18 kips 

32 kips 

40 kips (18160kg) 

116 kips (52664kg) 

9080kg 

13620kg 

19976kg 

61517kg 
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2.C.: Western Canada Highway Strenhtening Program (1974): 

ES = 20 kips 9080kg Alberta 

TD = 35 kips 15890kg Manitoba 

TT = Saskatvhewan 

PBTC = 110 kips 49940kg Províncias das Pradarias 

2.0.: Eastern Canada Highway Strenhtening Program (1978): 

ES = 20 kips 9080kg Quebec 

TD = 40 kips 18160kg New Foundland 

TT = New Brunswick 

PBTC = 11 O kips 49940kg New Scotia 

Províncias das Pradarias 

2.E.: Regulamento das Províncias das Pradarias (1982): 

PBTC = 118 kips 53572kg Alberta e Saskatchewan 

PBTC = 125 kips 56750kg Manitoba 

2.F.: Situação em 1989: 

(1) Doubles com comprimento máximo de 23m (75.5') operam em todo país 

(2) Doubles operam em todas as províncias, com limites 

(a) PBTC ~ 11 O kips [Nova Scotia, 7 eixos, = 50t] 

(b) PBTC ~ 140 kips [Ontario, B.Columbia, Yukox, 8 e 9 eixos,= 63.6t] 

(3) Peso no Eixo Dianteiro: 12 kips até 20 kips [55kN a 90kN] 

(4) Limites de ES: 18 kips até 22 kips [80kN a 100kN] 

(5) Limites de TD: 35 kips até 44 kips [160kN a 200kN] 

(6) Limites de TT: 

No Oeste do Canadá: 35 kips até 44 kips 

Nas Províncias Centrais: 53 kips até 66 kips 

[160kN a 200kN] 

[240kN a 300kN] 
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3. NA EUROPA: 

3.A.: Situação em 1978: Cargas por Eixo (kg) 

País membro da C.E.E.: ES TD PBTC 

Alemanha (RFA) 10000 16000 38000 

Bélgica 13000 20000 40000 

Dinamarca 10000 16000 44000 

França 13000 21000 38000 
Holanda 10000 18000 50000 

Inglaterra 10200 18300 32500 
Irlanda 10200 18300 32500 

Itália 12000 19000 44000 

Luxemburgo 13000 20000 40000 

Não Membros: ES TD PBTC 

Alemanha (RDA) 10000 16000 40000 

Áustria 10000 16000 38000 
Checoslováquia 10000 16000 38000 

Espanha 13000 21000 38000 

Finlândia 10000 16000 42000 

Grécia 10000 16000 32000 

luguslávia 10000 16000 40000 

Noruega 8000 12000 42000 

Polônia 8000 14500 38000 

Suécia 10000 16000 42000 

Suíça 12000 18000 28000 



3.8.: Tendências para os Anos 90. Exemplo da Alemanha Unificada 

VEÍCULO PBTC(78) 

Caminhão (3 eixos) 220kN 

Semi-reboque (2+3) 380kN 

Semi-reb. (conteiner) 440kN 

Comboio (2+3, 3+2) 380kN 

Carga por Eixo: 1978 

A: Unidade Tratora 

• eixo dianteiro 60kN 

• eixo simples 100kN 

• tandem duplo 160kN 

B: Reboques e Semi-reboques 

• ES: 100kN 

• TO: 

d ~ 1.0m 100kN 

1.0m < d ~ 1.3m 160kN 

1.3m < d :S 1.8m 160kN 

1.8m < d 160kN 

• TT: 

d ~ 1.3m 220kN 

1.3m < d ~ 1.4m 220kN 

Dimensões (m) 1978 

Comprimento: 18.00 

Largura: 2.50 

Altura: 4.00 

PBTC(86) 

240kN 

400kN 

440kN 

400kN 

1986 

70kN 

110kN 

180kN 

100kN 

110kN 

160kN 

180kN 

200kN 

210kN 

240kN 

1986 

18.00 

2.50 

4.00 

PBTC(90) 

260kN 

400kN 

440kN 

400kN 

1990 

70kN 

115kN 

190kN 

100kN 

110kN 

160kN 

180kN 

200kN 

210kN 

240kN 

1990 

18.00 

2.50 

4.00 

Tendência 

420-440kN 

420-440kN 

Tendência 

110kN 

220kN 

260kN 

Tendência 

18.35 

2.60 

4.20 

300 
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