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1 Introdução

As propriedades do papel que será empregado na construção das pontes foram determi-
nadas pelos integrantes do Grupo PET - Engenharia Civil da UFJF através de ensaios
mecânicos realizados no Laboratório de Resistência dos Materiais da Engenharia (LRM)1.

Os resultados das medições são apresentados aqui para servir como referência para o
dimensionamento das treliças.

Cabe destacar que é necessário adotar um coeficiente de segurança!

As equipes que tenham interesse em obter mais informações sobre os procedimentos
adotados nos ensaios - ou queiram testar barras com outras geometrias - podem entrar
em contato com os integrantes do PET-Civil para agendar um horário no LRM.

2 Ensaios à Tração

2.1 Corpos-de-prova

Para os elementos da treliça que estejam submetidos à tração devem ser empregadas tiras
de papel, conforme as instruções contidas no tutorial publicado no site do PET-Civil.

Para determinar a resistência à tração do papel-cartão - que possui espessura de
0,3mm - foram realizados ensaios em 15 corpos-de-prova (tiras) com 20cm de compri-
mento, com as dimensões apresentadas na tabela 2.1.

2.2 Resistência à Tração

A resistência à tração σt foi considerada como o valor médio da tensão relativa à ruptura
dos CPs, dada pela equação 1.

1Para assistir aos ensaios, visite http://youtu.be/nWGLIFGREJ0 .
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Quantidade Largura (mm)
3 4
3 6
3 8
3 10
3 12

Tabela 1: Corpos-de-prova ensaiados à tração.

σt =
N

A
(1)

onde N é a carga de ruptura do CP e A é a área da seção transversal da tira de papel.

2.3 Resultados para a tração

A figura 1 mostra as tensões máximas obtidas para os 15 corpos-de-prova ensaiados e
uma linha indicando o valor médio, que foi de σt=35 MPa . Os valores variaram entre
30 MPa e 40 MPa.

Figura 1: Tensões máximas de tração medidas nos CPs de papel e linha indicando o valor
médio de 35 MPa.
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3 Ensaios à Compressão

3.1 Corpos-de-prova

Para os elementos da treliça que estejam submetidos à compressão devem ser empregados
tubinhos de papel, conforme as instruções contidas no tutorial publicado no site do PET-
Civil.

Foram ensaiados no LRM 36 corpos-de-prova a compressão, consistindo em tubos com
seção retangular vazada, com arestas e comprimentos variados, conforme indicado na
tabela 3.1.

Quantidade L(mm) L2xL1 (mm x mm) λ
3 50 10 x 10 12,62
3 50 8 x 10 15,46
3 50 6 x 10 20,19
3 50 4 x 10 29,86
3 100 10 x 10 25,24
3 100 8 x 10 30,91
3 100 6 x 10 40,38
3 100 4 x 10 59,72
3 160 10 x 10 40,38
3 160 8 x 10 49,46
3 160 6 x 10 64,61
3 160 4 x 10 95,54

L é o comprimento da barra, L1 e L2 são as arestas externas da seção transversal, λ é o
coeficiente de esbeltez, dado pela equação 2.

Tabela 2: Corpos-de-prova ensaiados à compressão.

3.1.1 Coeficiente de esbeltez

Para dimensionar barras de treliça sujeitas à compressão, deve-se levar em conta o coe-
ficiente de esbeltez λ, dado pela equação 2.

λ =
L√
Imin

A

(2)

onde: λ é o coeficiente de esbeltez, L é o comprimento da barra, Imin é o momento de
inércia mı́nimo da seção transversal da barra e A é a área da seção transversal.

3.1.2 Cálculo do momento de inércia mı́nimo

Para uma seção retangular vazada, o momento de inércia mı́nimo é calculado pela ex-
pressão 3.

Imin =
(L1L

3
2 − l1l32)
12

(3)
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onde: L1 é o comprimento da maior aresta da área externa da seção; L2 é o comprimento
da menor aresta da área externa da seção; l1 é o comprimento da maior aresta da área
interna da seção; l2 é o comprimento da menor aresta da área interna da seção.

A figura 2 mostra uma seção transversal esquemática onde L1, L2, l1 e l2 estão repre-
sentados (lembrando que o papel-cartão tem espessura de 0,3mm).

Figura 2: Esquema da seção transversal da barra de papel (com espessura de 0,3mm).

3.2 Informações para dimensionamento de barras comprimidas

Com base no coeficiente de esbeltez λ, as barras são classificadas como curtas ou esbel-
tas, e o dimensionamento à compressão deve ser feito conforme especificado a seguir:

• Barras curtas: λ < 40 → a resistência à compressão σc é dada pela média da
tensão normal relativa à carga de ruptura medida para os CPs:

σc =
N

A
(4)

• Barras esbeltas : emprega-se a fórmula teórica 5:

σc =
π2E

λ2
(5)

onde E é o módulo de elasticidade do material.

3.2.1 Resultados experimentais para as barras comprimidas

A figura 3 mostra os resultados obtidos dos ensaios à compressão das barras curtas (λ <
40), em que o valor da tensão de compressão variou entre 3,9 MPa e 7,6 MPa. O valor
médio foi de σc = 5, 8 MPa.

Na figura 4, observa-se que, empregando a curva teórica dada pela expressão 5, obtêm-
se resultados de resistência a favor da segurança (de forma geral)

Cabe notar que a dispersão de resultados para compressão é bem mais signifcativa do
que na tração - dáı a necessidade de se adotar um coeficiente se segurança.
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Figura 3: Dados medidos para as barras curtas comprimidas: o valor médio foi σc =
5, 8 MPa.

Figura 4: Dados para a compressão de barras esbeltas: pontos experimentais e curva
teórica.
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4 Tabela resumo

Na confecção das pontes de papel-cartão, devem ser empregados os dados abaixo e um
coeficiente de segurança:

Tração σt=35 MPa

Compressão Barras Curtas λ < 40 σc=5,8 MPa
Barras esbeltas λ ≥ 40 usar expressão 5

Em caso de dúvidas, consultar o Grupo PET-Civil!
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