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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos do programa experimental realizado 

nesta pesquisa. Os respectivos procedimentos de ensaios foram previamente descritos no 

capítulo 5. 

No primeiro item, são apresentados em forma de tabelas os resultados dos ensaios de 

caracterização da madeira. No segundo item, os resultados mais relevantes dos ensaios no 

modelo reduzido, são apresentados em forma de gráficos e tabelas e discutidos. 

 

6.1. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DA MADEIRA 

Nas tabelas 33 e 34 estão indicados os resultados dos ensaios preliminares das peças 

utilizadas para compor a ponte em modelo reduzido. 

A tabela 33 mostra os valores dos módulos de elasticidade para as vigas correspondentes às 

nervuras do modelo, obtidos em ensaios de flexão. Os valores indicados na coluna EM, flecha 

foram obtidos a partir da flecha medida no meio do vão. Os valores indicados na coluna EM, 

ext. foram obtidos a partir da deformação específica medida por meio dos extensômetros 

superior e inferior, quando instalados. 

Tabela 33: Módulos de elasticidade das vigas de madeira 

Viga 
Dimensões 

(bw x H x L) (cm) 

Vão 

(cm) 

EM, flecha 

(MPa) 
Extensômetro 

EM, ext 

(MPa) 

Superior (1) 10428 
V1 3,72 x 19,06 x 400,00 375,00 9195 

Inferior (5) 11278 

Superior (2) 10488 
V2 3,70 x 19,40 x 400,00 375,00 9630 

Inferior (9) 12759 

Superior (3) 10151 
V3 3,72 x 19,40 x 400,00 375,00 8954 

Inferior (10) 9981 
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Superior (4) 11322 
V4 3,78 x 19,40 x 400,00 375,00 9897 

Inferior (14) 12658 

Superior (-) ------ 
V5 3,75 x 19,13 x 400,00 375,00 9223 

Inferior (6) 9322 

Superior (-) ------ 
V6 3,75 x 19,40 x 400,00 375,00 8805 

Inferior (7) 9805 

Superior (-) ------ 
V7 3,78 x 19,40 x 400,00 375,00 8537 

Inferior (8) 9423 

Superior (-) ------ 
V8 3,72 x 19,40 x 400,00 375,00 9434 

Inferior (11) 10978 

Superior (-) ------ 
V9 3,68 x 19,40 x 400,00 375,00 10049 

Inferior (12) 9139 

Superior (-) ------ 
V10 3,67 x 19,40 x 400,00 375,00 12664 

Inferior (13) 14735 

Superior (-) ------ 
V11 3,80 x 19,42 x 400,00 375,00 7723 

Inferior (-) ------ 

Superior (-) ------ 
V12 3,76 x 19,40 x 400,00 375,00 9832 

Inferior (-) ------ 

Superior (-) ------ 
V13 3,76 x 19,13 x 400,00 375,00 9174 

Inferior (-) ------ 

Superior (-) ------ 
V14 3,78 x 19,38 x 400,00 375,00 8261 

Inferior (-) ------ 

Superior (-) ------ 
V15 3,74 x 19,31 x 400,00 375,00 8586 

Inferior (-) ------ 

Superior (-) ------ 
V16 3,73 x 19,27 x 400,00 375,00 12105 

Inferior (-) ------ 

A tabela 34 mostra o valor médio dos módulos de elasticidade à flexão dos sarrafos 

empregados no modelo e também o valor do módulo de elasticidade obtido com os 

extensômetros. Apesar de serem avaliados um a um, optou-se por apresentar o valor do 

módulo de elasticidade médio pois havia pequena variabilidade. 

Ao todo foram classificados 300 sarrafos pelo ensaio de flexão estática no eixo de menor 

inércia. No modelo reduzido com a configuração 1 foram usados 270 sarrafos, e na segunda 

configuração 286 sarrafos. 

No caso dos sarrafos que tinham extensômetros, foi realizado o ensaio de flexão no eixo de 

maior inércia conforme procedimentos indicados no item 5.2. 
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Tabela 34: Módulos de elasticidade dos sarrafos de madeira 

Sarrafo 
Dimensões 

(bs x hf x L) (cm) 

Vão 

(cm) 
Extensômetro 

EM, ext 

(MPa) 

Superior (15) 11316 
N101 1,69 x 4,80 x 400,00 250,00 

Inferior (18) 11099 

Superior (16) 11603 
N102 1,69 x 4,82 x 400,00 250,00 

Inferior (19) 13979 

Superior (17) 10820 
N103 1,64 x 4,93x 400,00 250,00 

Inferior (20) 11231 

Superior (-) ------ 
N104 1,66 x 4,77 x 400,00 250,00 

Inferior (21) 13963 

Superior (-) ------ 
N105 1,63 x 4,90 x 400,00 250,00 

Inferior (22) 11600 

Superior (-) ------ 
N106 1,69 x 4,86 x 400,00 250,00 

Inferior (23) 13901 

Módulo de elasticidade à flexão (valor geral médio) 

9871 MPa 

 

 

6.2. ENSAIOS DO MODELO REDUZIDO 

O modelo reduzido foi ensaiado com diferentes arranjos de carregamento, conforme descrito 

no capítulo 5, e neste item são apresentados os principais resultados obtidos. 

Para as análises numéricas realizadas nestes estudos, são utilizados os programas OTB e 

ANSYS 5.7, também já apresentados e discutidos em capítulos anteriores. 

O modelo ensaiado com a primeira e segunda configuração de seção transversal, foi 

modelado com elementos sólidos (SOLID 64) e discretizado conforme mostra a figura 117 e 

118. O máximo comprimento dos elementos finitos é 5cm. 

Por motivos de economia de processamento, o tabuleiro foi simulado pela metade fazendo-se 

uso da condição de simetria longitudinal. 
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Figura 117 – Discretização da seção transversal do modelo com a configuração 1 

 

Figura 118 – Discretização da seção transversal do modelo com a configuração 2 

Cada nervura foi modelada como material isótropo, com seu respectivo valor do módulo de 

elasticidade à flexão (tabela 33). As mesas, superior e inferior, foram modeladas como 

material ortotrópico com o valor médio do módulo de elasticidade à flexão (tabela 34). 

 

6.2.1 Influência do nível de protensão na rigidez longitudinal 

Neste item é apresentado o estudo da influência do nível de protensão na rigidez longitudinal 

do modelo. São comparados os resultados teóricos de rigidez longitudinal com os resultados 

dos ensaios de flexão com carga distribuída (P1-700/D, P1-550/D e P1-350/D). 

A rigidez longitudinal teórica foi calculada considerando a composição total da seção 

transversal, sem considerar qualquer provável perda devido ao efeito Shear Lag. Para este 

cálculo foram utilizados os valores de módulos de elasticidade de cada peça, ajustando as 

diferenças entre a seção transversal real de cada nervura e a seção utilizada na análise 

numérica, por meio do método da seção transformada. 

Os gráficos das figuras 119 e 120 mostram o comportamento estrutural do modelo com as 

duas configurações, quando submetido ao carregamento distribuído. 
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Figura 119 – Deslocamento vertical da seção transversal do modelo carregado com carga 

distribuída - P=125 kN.(configuração 1) 

 

Figura 120 – Deslocamento vertical da seção transversal do modelo carregado com carga 

distribuída - P=125 kN.(configuração 2) 

Observando os gráficos das figuras 119 e 120, pode-se perceber a pouca influência do nível 

de protensão na rigidez à flexão longitudinal de cada configuração. Também é possível notar 

que os resultados experimentais do modelo com a configuração 2 divergem mais do 

resultado teórico, que os resultados da configuração 1. 

Para evidenciar estes aspectos, a tabela 35 mostra o deslocamento vertical médio dos ensaios 

e do modelo teórico. 
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Tabela 35: Comparação flecha teórica x experimental dos ensaios com carga distribuída 

Modelo (Configuração 1) Modelo (Configuração 2) 
 

δmédio (mm) Eficiência δmédio (mm) Eficiência 

Teórico 8,75 100,0 % 8,82 100,0 % 

700 kPa 9,31 93,6 % 10,88 76,6 % 

550 kPa 9,49 91,5 % 11,01 75,2 % 

350 kPa 9,73 88,8 % 11,16 73,5 % 

Os resultados demonstram que, quanto maior o nível de protensão, maior a rigidez à flexão 

longitudinal, sendo, entretanto, este acréscimo de rigidez pouco significativo. Com o nível 

mínimo de 350 kPa, o modelo com a configuração 1 apresenta flecha de 9,73mm e com o 

dobro de tensão de protensão, apresenta flecha de 9,31mm, que corresponde a um acréscimo 

de 4,8% de rigidez. 

Para o modelo com a configuração 2, o acréscimo de rigidez é ainda menor (3,1%) para os 

mesmos níveis de protensão. 

Outro importante fato a ser observado é a significante perda de eficiência do modelo com a 

configuração 2. A única diferença entre as duas configurações é o número de nervuras (16 

para a configuração 1 e 12 para a configuração 2), e, por este motivo, teoricamente haveria 

uma pequena perda de rigidez da ordem de 1% (8,75m para 8,84mm de flecha). Entretanto, 

devido a maior distância entre as nervuras, a rigidez da configuração 2 diminui 

consideravelmente. 

O gráfico da figura 121 demonstra que quanto maior o espaçamento entre as nervuras 

(configuração 2), menor é a eficiência da seção, quando comparado com a teórica. 

Grande parte desta perda de eficiência é ocasionada pela deformação das mesas por 

cisalhamento. Este efeito é denominado Shear Lag e torna-se mais significativo quanto maior 

o espaçamento entre as nervuras. 

Fica evidente que o efeito Shear Lag é de fundamental importância para a análise estrutural 

de pontes de madeira protendida com seção multicelular e, por este motivo, os métodos de 

cálculo empregados devem considerá-lo. 
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Figura 121 – Influência do nível de protensão na rigidez à flexão longitudinal do tabuleiro 

 

6.2.2 Calibração das propriedades elásticas 

Como fora observado na revisão bibliográfica deste trabalho, muitos autores dedicaram seus 

estudos à determinação das propriedades elásticas (EL, ET e GLT) que regem o 

comportamento estrutural das pontes protendidas de madeira. Todavia, nota-se que não há 

consenso entre os resultados dos pesquisadores. Torna-se necessário o estudo dos parâmetros 

elásticos que regem o comportamento estrutural específico das pontes de madeira com 

tabuleiro multicelular protendido. 

Desta forma, neste item é realizada a calibração das propriedades elásticas do modelo teórico 

com os resultados experimentais. Para cada ensaio, são estimadas as propriedades elásticas 

que conduzem a melhor aproximação do modelo teórico. 

É utilizada a técnica dos Algoritmos Genéticos simples para obter os parâmetros elásticos a 

partir dos dados experimentais, minimizando as diferenças absolutas através dos mínimos 

quadrados. Para a calibração dos parâmetros elásticos é utilizado o modelo estrutural de 

placa ortotrópica regido pela Equação de Huber. 

O código computacional, baseado na técnica dos Algoritmos Genéticos simples, 

desenvolvido pelos engenheiros Andrés Batista Cheung e Malton Lindquist, foi 

implementado em linguagem C++ e acoplado ao programa OTB, que utiliza a solução por 

séries sugerida por CUSENS & PAMA (1975). 
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Para encontrar os parâmetros elásticos ótimos, admite-se que, para uma configuração de 

deslocamentos real, existe somente uma configuração de parâmetros elásticos. Assim o 

problema consiste basicamente em minimizar a equação de resíduos (eq. 86). Quando a 

função apresenta o valor mínimo, este corresponde aos parâmetros elásticos que produzem 

os resultados mais próximos dos resultados experimentais. 

∑
=

−
n

1i

2
et δδmín  (86)

Onde: 

δe = deslocamento vertical medido no ensaio no ponto i; 

δt = deslocamento vertical obtido pela solução da equação diferencial com parâmetros 

elásticos gerados pelo algoritmo no ponto i. 

Em CHEUNG et. al. (2004), podem ser encontradas maiores informações sobre a técnica dos 

Algoritmos Genéticos empregada na análise de placas ortotrópicas. 

O objetivo da otimização é determinar os reais parâmetros elásticos (Ex, Ey e Gxy) usados no 

modelo numérico em elementos finitos. Todavia, a técnica dos Algoritmos Genéticos 

simples foi implementada no Programa OTB, que é baseado na solução de Placas 

Ortotrópicas. Desta forma é necessário encontrar a correspondência entre os valores das 

propriedades elásticas (EL, ET e GLT) do OTB e (Ex, Ey e Gxy) do ANSYS, para cada 

configuração de seção transversal. 

Essa correspondência foi obtida através de simulações numéricas em elementos finitos de 

situações com resultados conhecidos. 

Foram utilizados os seguintes parâmetros elásticos para as simulações numéricas: 

Nervuras (Material Isótropo)  ⇒ Ex = EM, flecha de cada viga (ver tabela 33) 

      ν = 0,3 

Mesas (Material Ortotrópico)  ⇒ Ex = 9871,0 MPa (ver tabela 34) 

       Ey = Ez = 197,4 MPa (2% de Ex) – valor estimado 

       Gxy = Gxz = Gyz = 296,1 MPa (3% de Ex) – valor estimado 

       νxy = νxz = νyz = 0 

Como demonstrado anteriormente no capítulo 4, os parâmetros elásticos Ez, Gxz, Gyz, νxy, νxz 

e νyz, exercem pouca influência sobre o comportamento estrutural das pontes protendidas 
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com tabuleiro multicelular, portanto o problema consiste somente em determinar a 

correspondência entre as propriedades do ANSYS (Ex, Ey e Gxy) e do OTB (EL, ET e GLT). 

Para encontrar a correspondência entre as constantes elásticas, inicialmente o primeiro 

tabuleiro foi simulado à flexão longitudinal sendo carregado com uma carga distribuída de 

150 kN no centro do vão (figura 122). 

 

Figura 122 – Flexão longitudinal do tabuleiro (Configuração 1) 

O tabuleiro simulado no ANSYS com a configuração 1 apresentou flecha média no centro do 

vão de 1,149 cm. 

Fazendo Ex,mesas = EL pode-se determinar a altura da placa ortotrópica equivalente. 

149,19871048
37515000

δE48
LPI

33

⋅⋅
⋅

=
⋅⋅

⋅
=    ⇒   h =18,29 cm 

No segundo passo, o tabuleiro foi simulado à flexão longitudinal carregado com uma carga 

distribuída de 6 kN no centro do vão (figura 123). 

 

Figura 123 – Flexão transversal do tabuleiro (Configuração 1) 

Desta forma o tabuleiro apresentou flecha média no centro do vão de 1,186 cm. 
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Utilizando-se a altura da placa ortotrópica equivalente h = 18,29cm, pode-se determinar o 

valor correspondente de ET. 

186,110197448
285600

δI48
LPE

33

T ⋅⋅
⋅

=
⋅⋅

⋅
=    ⇒   ET =239,3 MPa 

Para determinar a relação entre Gxy e GLT pode-se fazer uso da mesma técnica, aplicando-se 

um esforço de torção no modelo numérico do ANSYS, obtendo a rigidez à torção e 

comparando-se com a rigidez da placa ortotrópica. Entretanto, este procedimento não 

proporcionou bons resultados pois o tabuleiro tem relação L/b de aproximadamente 1, isso 

conduz a muitas interferências nos resultados (Princípio de Saint-Venant). 

Outra maneira de se obter a relação entre os parâmetros Gxy e GLT é pesquisar iterativamente, 

qual o valor de GLT conduz a mesma deformada do tabuleiro, submetido a um carregamento 

qualquer. Após várias tentativas, o valor que conduz a melhor aderência entre as deformadas 

do OTB e do ANSYS é GLT = 300,0 MPa. 

Os mesmos procedimentos foram realizados para a determinação das propriedades elásticas 

para o modelo com a configuração 2. 

A tabela 36 indica a correspondência entre os valores das propriedades elásticas (EL, ET e 

GLT) do OTB e (Ex, Ey e Gxy) do ANSYS, para as duas configurações do modelo. 

Tabela 36: Correspondência entre os parâmetros elásticos (ANSYS x OTB) 

OTB (MPa) 

ANSYS (MPa) Configuração 1 

h = 18,29cm 

Configuração 2 

h = 17,98cm 

Ex = 9871,0 EL = 9871,0 EL = 9871,0 

Ey = 197,4 ET = 239,3 ET = 221,6 

Gxy = 296,1 GLT = 300,0 GLT = 280,0 

Assim pode-se conduzir a calibração das propriedades elásticas a partir de cada configuração 

de ensaio. Os gráficos das figuras 124 a 133 ilustram as deformadas experimentais de cada 

ensaio e também a deformada numérica otimizada. Todas as calibrações foram feitas com os 

resultados dos ensaios com o nível protensão de 700 kPa. 
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Figura 124 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P1-X/CLE 

 

Figura 125 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P1-X/CQE 

 

Figura 126 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P1-X/CC 
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Figura 127 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P1-X/CQD 

 

Figura 128 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P1-X/CLD 

 

Figura 129 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P2-X/CLE 
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Figura 130 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P2-X/CQE 

 

Figura 131 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P2-X/CC 

 

Figura 132 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P2-X/CQD 
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Figura 133 – Deformada experimental e numérica otimizada do ensaio P2-X/CLD 

As tabelas 37 e 38 mostram os valores dos parâmetros elásticos calibrados para cada 

configuração de ensaio dos tabuleiros 1 e 2, respectivamente. 

Tabela 37: Parâmetros elásticos calibrados para cada configuração de ensaio (P1) 

Modelo Configuração 1 Parâmetros 
Elásticos 

(MPa) P1-X/CLE P1-X/CQE P1-X/CC P1-X/CQD P1-X/CLD 

Ex  8929,4 8456,4 8890,0 9048,8 9399,8 

Ey  152,4 102,0 80,0 62,1 77,0 

Gxy  205,0 349,2 302,4 360,5 317,4 

Tabela 38: Parâmetros elásticos calibrados para cada configuração de ensaio (P2) 

Modelo Configuração 2 Parâmetros 
Elásticos 

(MPa) P2-X/CLE P2-X/CQE P2-X/CC P2-X/CQD P2-X/CLD 

Ex  8382,4 8285,3 7967,7 8357,7 8747,4 

Ey  78,3 86,6 102,1 79,5 101,5 

Gxy  197,4 262,9 333,5 357,4 298,5 

Pode-se notar que existe uma considerável diferença entre os valores dos parâmetros 

elásticos que satisfazem cada configuração de ensaio. Por exemplo, no ensaio P1-X/CQD o 

parâmetro Ey encontrado vale 62,1 MPa, enquanto que no ensaio P1-X/CLE foi encontrado o 

valor de 152,4 MPa para o mesmo parâmetro. 



Estudo de Pontes de Madeira com Tabuleiro Multicelular Protendido                               136 

Esta considerável diferença de quase 150%, na determinação deste parâmetro, poderia 

colocar em dúvida a eficácia do método de otimização empregado neste trabalho. Entretanto 

deve ser observado que mesmo grandes variações nos valores dos parâmetros elásticos Ey e 

Gxy proporcionam pouca alteração no comportamento estrutural do tabuleiro, como já fora 

demonstrado no capítulo 4. 

Por esse motivo, pequenas variações na deformada do modelo ensaiado podem conduzir a 

grandes variações no valor destes parâmetros elásticos; entretanto, isso não implica que o 

método de otimização seja ineficaz. 

Sendo assim, a melhor forma de apresentar os parâmetros elásticos otimizados é fazendo-se 

a média. O resumo dos parâmetros elásticos obtidos da análise experimental, para as duas 

configurações de tabuleiro, é encontrado na tabela 39. 

Os parâmetros elásticos médios da tabela 39, são usados para construir novamente os 

gráficos de deslocamento vertical da seção transversal, comparando-se o resultado numérico 

com os respectivos resultados experimentais de cada ensaio (figuras 134 à 143). 

Tabela 39: Resumo dos parâmetros elásticos médios calibrados 

Parâmetros 
Elásticos 

(MPa) 
Configuração 1 Configuração 2 

Ex  8944,9 8348,1 

Ey  94,7 (1,1% de Ex) 89,6 (1,1% de Ex) 

Gxy  306,9 (3,4% de Ex) 289,9 (3,5% de Ex) 

 

Figura 134 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P1-X/CLE 
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Figura 135 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P1-X/CQE 

 

Figura 136 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P1-X/CC 

 

Figura 137 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P1-X/CQD 
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Figura 138 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P1-X/CLD 

 

Figura 139 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P2-X/CLE 

 

Figura 140 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P2-X/CQE 
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Figura 141 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P2-X/CC 

 

Figura 142 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P2-X/CQD 

 

Figura 143 – Deformada experimental e numérica otimizada média do ensaio P2-X/CLD 
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Pode-se notar a boa concordância dos resultados numéricos com os resultados experimentais, 

indicando a eficácia do método de otimização empregado neste estudo (Técnica dos 

Algoritmos Genéticos simples). 

 

6.2.3 Variação da força nas barras de protensão devido aos 
carregamentos 

Neste item é avaliada a influência dos diferentes carregamentos sobre a força nas barras de 

protensão. 

Quando o tabuleiro multicelular é submetido a um carregamento concentrado qualquer, 

ocorrem basicamente quatro formas de deformação associadas: deformação devido à flexão 

longitudinal, à flexão transversal, à torção e à distorção. 

Em função da distância entre as linhas de protensão superior e inferior, quando ocorre a 

deformação devido à flexão transversal, a força nas barras de protensão tende a variar. 

Este efeito foi avaliado pelo monitoramento da força nas barras de protensão, com a 

instalação de algumas células de carga, durante a aplicação dos vários carregamentos. 

As células de carga com a numeração ímpar, são localizadas na linha de protensão superior, 

e as de número par na inferior. O posicionamento das células de carga é mostrado novamente 

na figura 144. 

 
Figura 144 – Localização das células de carga nas barras de protensão para a 

configuração 1 e 2 (vista lateral esquerda do modelo) 

Para facilitar a interpretação dos resultados, as variações de força nas barras são apresentadas 

em porcentagem. O valor nulo indica a força inicial de referência sem carregamento. 

Variações positivas indicam que a barra ganha força e, variações negativas indicam que a 

barra perde força. 
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A seguir são apresentados os gráficos que demonstram a evolução das variações nas forças 

de protensão das barras ao longo do carregamento, para as diferentes condições de ensaio do 

modelo reduzido em suas duas configurações. 

 
Figura 145 – Variação da força de protensão do ensaio P1-700/D 

 
Figura 146 – Variação da força de protensão do ensaio P1-550/D 

 
Figura 147 – Variação da força de protensão do ensaio P1-350/D 
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Figura 148 – Variação da força de protensão do ensaio P1-700/CLE 

 

Figura 149 – Variação da força de protensão do ensaio P1-550/CLE 

 

Figura 150 – Variação da força de protensão do ensaio P1-350/CLE 
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Figura 151 – Variação da força de protensão do ensaio P1-700/CQE 

 

Figura 152 – Variação da força de protensão do ensaio P1-550/CQE 

 

Figura 153 – Variação da força de protensão do ensaio P1-350/CQE 
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Figura 154 – Variação da força de protensão do ensaio P1-700/CC 

 

Figura 155 – Variação da força de protensão do ensaio P1-550/CC 

 

Figura 156 – Variação da força de protensão do ensaio P1-350/CC 



Estudo de Pontes de Madeira com Tabuleiro Multicelular Protendido                               145 

 

Figura 157 – Variação da força de protensão do ensaio P1-700/CQD 

 

Figura 158 – Variação da força de protensão do ensaio P1-550/CQD 

 

Figura 159 – Variação da força de protensão do ensaio P1-350/CQD 
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Figura 160 – Variação da força de protensão do ensaio P1-700/CLD 

 

Figura 161 – Variação da força de protensão do ensaio P1-550/CLD 

 

Figura 162 – Variação da força de protensão do ensaio P1-350/CLD 
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Figura 163 – Variação da força de protensão do ensaio P2-700/D 

 

Figura 164 – Variação da força de protensão do ensaio P2-550/D 

 

Figura 165 – Variação da força de protensão do ensaio P2-350/D 
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Figura 166 – Variação da força de protensão do ensaio P2-700/CLE 

 

Figura 167 – Variação da força de protensão do ensaio P2-550/CLE 

 

Figura 168 – Variação da força de protensão do ensaio P2-350/CLE 
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Figura 169 – Variação da força de protensão do ensaio P2-700/CQE 

 

Figura 170 – Variação da força de protensão do ensaio P2-550/CQE 

 

Figura 171 – Variação da força de protensão do ensaio P2-350/CQE 
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Figura 172 – Variação da força de protensão do ensaio P2-700/CC 

 

Figura 173 – Variação da força de protensão do ensaio P2-550/CC 

 

Figura 174 – Variação da força de protensão do ensaio P2-350/CC 
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Figura 175 – Variação da força de protensão do ensaio P2-700/CQD 

 

Figura 176 – Variação da força de protensão do ensaio P2-550/CQD 

 

Figura 177 – Variação da força de protensão do ensaio P2-350/CQD 
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Figura 178 – Variação da força de protensão do ensaio P2-700/CLD 

 

Figura 179 – Variação da força de protensão do ensaio P2-550/CLD 

 

Figura 180 – Variação da força de protensão do ensaio P2-350/CLD 
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Os ensaios demonstraram que a posição de carregamento que produz a maior variação de 

força nas barras é o central. O carregamento distribuído não produz variações significativas 

na força das barras, como já esperado. 

De forma geral, a força de protensão nas barras de números pares, ou seja, linha de protensão 

inferior, tende a aumentar com a aplicação dos carregamentos, com exceção para os 

carregamentos de borda. 

As barras posicionadas na região do centro do vão (C5, C6, C7 e C8) são as que 

apresentaram as maiores variações de força. 

Outro fator importante encontrado é a redução das variações de força nas barras com nível de 

protensão maior. Isto ocorre pois quanto maior o nível de protensão, maior a rigidez 

transversal do tabuleiro e, portanto, menores são as deformações que produzem este efeito. 

De maneira geral, a maior variação encontrada em todos os ensaios foi de 25%. Isto indica 

que a variação da força nas barras devido ao carregamento concentrado, deve ser 

considerada no cálculo do diâmetro das barras. 

 

6.2.4 Avaliação da distribuição de deformações e tensões no modelo 

Como já mencionado no capítulo 5, foram instalados extensômetros elétricos no modelo, a 

fim de avaliar a distribuição de deformações e de tensões em cada configuração de 

carregamento. 

Os gráficos das figuras 181 a 192 mostram as tensões e deformações máximas obtidas dos 

diferentes ensaios. Os valores de deformações e tensões apresentados nestes gráficos 

correspondem ao limite de flecha de L/200. 

As deformações são obtidas diretamente dos valores indicados pelos extensômetros. Para a 

construção dos gráficos de tensões, os valores de deformações de cada extensômetro foram 

multiplicados pelos respectivos módulos de elasticidade (EM, ext.) calibrados nos ensaios 

preliminares e apresentados na tabela 33. 

Os resultados de deformações e tensões da face superior das nervuras foram plotados com 

valores positivos para facilitar a comparação com os resultados da face inferior. 
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Figura 181 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P1-700/D 

 

Figura 182 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P1-700/CLE 

 

Figura 183 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P1-700/CQE 
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Figura 184 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P1-700/CC 

 

Figura 185 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P1-700/CQD 

 

Figura 186 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P1-700/CLE 

 



Estudo de Pontes de Madeira com Tabuleiro Multicelular Protendido                               156 

Figura 187 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P2-700/D 

 

Figura 188 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P2-700/CLE 

 

Figura 189 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P2-700/CQE 

 



Estudo de Pontes de Madeira com Tabuleiro Multicelular Protendido                               157 

Figura 190 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P2-700/CC 

 

Figura 191 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P2-700/CQD 

 

Figura 192 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - ensaio P2-700/CLD 
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Dos gráficos anteriores pode-se observar uma boa concordância entre os valores de tensões e 

deformações da face superior e da face inferior do tabuleiro. 

A máxima tensão atingida com as várias configurações de ensaio foi de 12 MPa, para o 

limite de flecha de L/200. 

A seguir são realizadas comparações entre as tensões e deformações obtidas dos ensaios com 

a simulação numérica em ANSYS utilizando os parâmetros elásticos médios calibrados 

anteriormente. 

Para o modelo numérico com tabuleiro com a configuração 1 (16 nervuras) foram utilizados 

os seguintes parâmetros elásticos: 

Nervuras (Material Isótropo)  ⇒ Ex = EM, flecha de cada viga (ver tabela 33) 

      ν = 0,3 

Mesas (Material Ortotrópico)  ⇒ Ex = 8944,9 MPa (calibrado - tabela 39) 

       Ey = Ez = 94,7 MPa (1,1% de Ex) – (calibrado - tabela 39) 

       Gxy = Gxz = Gyz = 306,9 MPa (3,4% de Ex) – (calibrado - tabela 39) 

       νxy = νxz = νyz = 0 

Para o modelo numérico com tabuleiro com a configuração 2 (12 nervuras) foram utilizados 

os seguintes parâmetros elásticos: 

Nervuras (Material Isótropo)  ⇒ Ex = EM, flecha de cada viga (ver tabela 33) 

      ν = 0,3 

Mesas (Material Ortotrópico)  ⇒ Ex = 8348,1 MPa (calibrado - tabela 39) 

       Ey = Ez = 89,6 MPa (1,1% de Ex) – (calibrado - tabela 39) 

       Gxy = Gxz = Gyz = 289,9 MPa (3,5% de Ex) – (calibrado - tabela 39) 

       νxy = νxz = νyz = 0 

Os gráficos das figuras 193 a 202 mostram a comparação das tensões e deformações obtidas 

dos diferentes ensaios de carga concentrada, com carregamento de 60 kN. Em cada gráfico 

são plotados os resultados experimentais de cada configuração de ensaio com os três níveis 

de protensão estudados (700 kPa, 550 kPa e 350 kPa). 

Lembrando-se que os parâmetros elásticos utilizados nas simulações numéricas foram 

calibrados com os resultados de flecha dos ensaios com 700 kPa de nível de protensão. 
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Figura 193 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras – P1-X/CLE (P=60 kN) 

 

Figura 194 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras – P1-X/CQE (P=60 kN) 

 

Figura 195 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras – P1-X/CC (P=60 kN) 

 



Estudo de Pontes de Madeira com Tabuleiro Multicelular Protendido                               160 

Figura 196 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras – P1-X/CQD (P=60 kN) 

 

Figura 197 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras – P1-X/CLD (P=60 kN) 

 

Figura 198 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - P2-X/CLE (P=60 kN) 
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Figura 199 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - P2-X/CQE (P=60 kN) 

 

Figura 200 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - P2-X/CC (P=60 kN) 

 

Figura 201 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - P2-X/CQD (P=60 kN) 
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Figura 202 – Deformações e tensões normais máximas das nervuras - P2-X/CLD (P=60 kN) 

Os resultados obtidos mostram uma boa concordância entre os resultados teóricos e 

experimentais, especialmente no caso das tensões, devido à utilização do valor do módulo de 

elasticidade calibrado previamente. 

Também foram posicionados extensômetros elétricos nas mesas, no meio do vão, da célula 

central. As figuras 203 e 204 mostram a localização destes extensômetros nos dois 

tabuleiros. 

 
Figura 203 – Localização dos extensômetros nas mesas da célula central – tabuleiro 1 

 
Figura 204 – Localização dos extensômetros nas mesas da célula central – tabuleiro 2 
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Os gráficos 205 a 210 mostram a comparação das tensões e deformações nas mesas da célula 

central, para o carregamento concentrado “CC”, com carregamento de 60 kN. Em cada 

gráfico são plotados os resultados experimentais com os três níveis de protensão estudados 

(700 kPa, 550 kPa e 350 kPa). Lembrando-se que os parâmetros elásticos utilizados nas 

simulações numéricas foram calibrados com os resultados de flecha dos ensaios com 700 

kPa de nível de protensão. 

Nos gráficos 205 a 210, a posição zero indica o centro da célula. 

 

Figura 205 – Deformações e tensões normais da face de cima da mesa superior  - P1-700/CC 

(P=60 kN) 

 

Figura 206 – Deformações e tensões normais da face de baixo da mesa superior  - P1-700/CC 

(P=60 kN) 

 



Estudo de Pontes de Madeira com Tabuleiro Multicelular Protendido                               164 

Figura 207 – Deformações e tensões normais da face de baixo da mesa inferior  - P1-700/CC 

(P=60 kN) 

 

Figura 208 – Deformações e tensões normais da face de baixo da mesa superior  - P2-700/CC 

(P=60 kN) 

 

Figura 209 – Deformações e tensões normais da face de baixo da mesa inferior  - P2-700/CC 

(P=60 kN) 
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Figura 210 – Deformações e tensões normais da face de baixo da mesa inferior  - P2-700/CC 

(P=60 kN) 

Os resultados obtidos mostram que a tensão normal nas mesas é não uniforme com o valor 

máximo próximo às nervuras. A deformação das mesas por cisalhamento, causa a 

distribuição de tensões não uniforme e influencia diretamente na rigidez longitudinal do 

tabuleiro. Novamente pode-se observar a pequena influência da tensão de protensão sobre o 

comportamento do tabuleiro. 

 

6.2.5 Fator de Distribuição de Carga experimental 

O Fator de Distribuição de Carga representa a parcela do montante total de carga aplicada, 

pela qual cada viga de seção I é solicitada. Admitindo-se que todas as vigas de seção I que 

compõem o tabuleiro tenham a mesma rigidez à flexão longitudinal (EI), pode-se estimar o 

Fator de Distribuição de Carga através dos deslocamentos de caga viga relacionados com a 

soma dos deslocamentos de todas vigas (equação 87). 

100*

1

i

∑
=

= n

i
i

i

δ

δ
β  

(87)

Onde: 

δi = deslocamento vertical medido no ensaio no ponto i; 

βi = Fator de Distribuição de Carga no ponto i. 

É necessário ressaltar, que o Fator de Distribuição de Carga, obtido dos ensaios realizados é 

correspondente ao tipo de carregamento empregado. No caso foram utilizadas quatro cargas 

concentradas distanciadas de 66,7 cm na direção transversal e 50 cm na direção longitudinal, 

que em escala real correspondem a 200 cm e 150 cm, respectivamente. Os gráficos das 
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figuras 211 a 216 mostram a distribuição de carga ao longo da seção transversal do modelo 

ensaiado com as duas configurações de tabuleiro. 

 
Figura 211 – Fator de Distribuição de Carga do ensaio P1-700/X 

 
Figura 212 – Fator de Distribuição de Carga do ensaio P1-550/X 

 
Figura 213 – Fator de Distribuição de Carga do ensaio P1-350/X 
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Figura 214 – Fator de Distribuição de Carga do ensaio P2-700/X 

 
Figura 215 – Fator de Distribuição de Carga do ensaio P2-550/X 

 
Figura 216 – Fator de Distribuição de Carga do ensaio P2-350/X 
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Observando os gráficos de distribuição de carga pode ser notado que para o tabuleiro com a 

primeira configuração (16 nervuras) o maior valor de Fator de Distribuição de Carga é de 

18% e ocorre no ensaio com carregamento posicionado na lateral. O maior valor de Fator de 

Distribuição de Carga para a configuração 2 (12 nervuras) é 23%. 

 


