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Introdução: A utilização de tabuleiros de madeira protendida tem se mostrado ótima
alternativa para pontes de pequenos vãos (até 12m). Utilizada racionalmente, e com os
devidos tratamentos com material preservativo de madeira, é possível a construção de
grandes estruturas.
Há várias pontes construídas com essa tecnologia nos EUA, Austrália, Canadá, Japão,
Alemanha e outros, com comprovada eficácia, elevado desempenho, baixo custo e alta
durabilidade. Objetivo: O objetivo principal desta pesquisa é analisar de forma mais
ampla os benefícios da tecnologia de pontes protendidas de madeira, e entender porque
esse método não é adotado no Brasil, face as grandes dificuldades relacionadas a
recursos e grande malha rodoviária do país. Metodologia: Para a pesquisa sobre o tema
foram utilizadas as técnicas de coleta de documentação direta e indireta.
Documentação indireta: nessa etapa foram feitas pesquisa documental em cima de leis
que proíbem a adoção desse tipo de tecnologia em pontes. Os autores também
buscaram outros artigos e documentos que fundamentassem a necessidade de se
investir nesse tipo de tecnologia, com pesquisa de artigos, livros, revistas, periódicos,
dentre outros para aumentar a base teórica da pesquisa.
Para obtenção dessa informação foram utilizadas a Biblioteca do Ministério dos
Transportes, disponível em www2.transportes.gov.br/Dibib.htm , e artigos científicos
de engenharia no SciElo. Resultados: Através da pesquisa constatou-se que não
houveram grandes dificuldades para a construção da ponte de madeira. Além disso, os
pesquisadores comprovaram que o processo requer pouca mão de obra, tanto comum
quanto especializada.
Em tabela anexa ao relatório são apresentados os custos dos materiais, além do custo
estimado para construção da ponte de concreto, o que nos permite visualizar o custo
inferior da ponte protendida de madeira.
Os autores puderam afirmar através dos gráficos anexos ao relatório que os resultados
obtidos nas provas de carga ficaram dentro dos padrões estabelecidos pela
NBR-7190:1997. Conclusão: Através dos dados comprovados e apresentados nesse
trabalho, os autores concluiram que a tecnologia de pontes protendidas de madeira
apresenta excelente desempenho para as condições, sejam climáticas ou de material.
Os resultados ficaram dentro do máximo permitido pela norma e o custo de construção
competitivo.
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