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CONSIDERAÇÕES:

Enchimentos previstos, em madeira,
para aparafusamento e com as
mesmas secões das existentes:

1 - A estrutura encontra-se em bom estado de conservação,
apesar de contar, certamente, com algumas décadas de uso.
Encontra-se ainda sem agressividades biológicas importantes
(infestação por insetos e/ou fungos -agentes bióticos-) e também
ambientalmente protegida (ambiente não agressivo e protegido
de intempéries -agentes abióticos-), o que exclui a eventualidade
de condenação total ou parcial da estrutura.
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2 - Não foram notados: a) erro grosseiro de concepção da
estrutura de madeira existente; b) seção insuficiente dos
elementos que a compõem; c) deformações ou vibrações
excessivas; d) falhas nas ligações; e) problemas nos apoios.
Essas ausências aqui listadas reforçam a tese da não necessidade
de substituição de partes ou, menos ainda, do todo.
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3 - Reforços de aço em determinados elementos tracionados
(diagonais) e travamento em outros elementos comprimidos
(montantes) como forma de diminuir a flambagem, transformam
a tesoura num compósito madeira/aço mais rígido, além do
atirantamento no banzo inferior das tesouras através de cabos de
aço que geram uma resultante para cima, compõem este trabalho
de recuperação das tesouras e melhora preventiva do seu
comportamento e desempenho estrutural.
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4 - As intervenções nas tesouras aqui previstas, melhoram a
capacidade de cargas nelas, porém, não restitui as condições
originalmente concebidas e calculadas que, por falta de projetos,
desconhecemos.

1 - Em trechos de madeira deteriorada, remover tal trecho serrando-se até se encontrar madeira sã. Unir os
trechos através de chapas aparafusadas, preenchendo o espaço removido com resina epoxídica.
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REPAROS PREVISTOS:
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2 - Para espaços a serem preenchidos com resina epóxi descrito no item 1, acima de 50cm, repor o trecho
deteriorado com trecho igual de madeira, de mesmas dimensões e aparafusando-o também como descrito no
item anterior.
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3 - Madeira que apresentar fendas, ao invés de proceder aos reparos coforme acima, aplicar injeções de resina
epóxi nos locais.
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
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ASSUNTO -ESTA PRANCHA CONTÉM-
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Esticador
Ø20mm CA50
soldado à chapa
parafusada
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soldado à chapa
parafusada
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GEOVANI CAVALHEIRO ENGENHARIA
6
Alameda das Melancias, 532 - Condomínio Faz. Orypaba
13910-000 - Monte Alegre do Sul - SP (12)99250-7000
e (19)99112-2112
geovanicavalheiro@gmail.com
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As barras de reforço (Ø16mm CA50) serão soldadas nas chapas
com dois cordões de solda (um de cada lado da barra), com um
comprimento mínimo de 90mm para cada cordão de solda
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