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“Pró-tensão”: tensão introduzida em benefício da estrutura

Hanai, J.B. (2005)
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Estrutura em concreto armado:

- Grande vão
- Elevado carregamento
- Flechas elevadas
- Abertura de fissuras

CONCRETO PROTENDIDO

CA-50/CA-60 CP-150/CP-170/CP-190
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• emprego de aços de alta resistência
constitui uma necessidade para a efetivação do concreto protendido 

(por causa das perdas progressivas), e elimina as fissuras.

• eliminação das tensões de tração
havendo necessidade, consegue-se eliminar as tensões de tração, portanto, 
a fissuração do concreto, constituindo-se um meio eficiente de controle de 
abertura de fissuras quando estas forem permitidas.

• redução das dimensões da seção transversal
aços de alta resistência associado a concretos de maior resistência permite
redução das dimensões da seção transversal com redução substancial do
peso próprio - estruturas mais leves que permitem vencer maiores vãos.

• diminuição da flecha
eliminando as seções fissuradas, reduz-se a flecha por eliminar a queda de
rigidez a flexão correspondente à seção fissurada.

• desenvolvimento de métodos construtivos
criação de sistemas construtivos diversos: balanço sucessivos, pré-moldados e etc.
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• corrosão do aço de protensão
além da corrosão eletrolítica (CA), há a corrosão sob tensão (stress-corrosion)
fragilizando a seção da armadura, além de propiciar a ruptura frágil, 
por este motivo à armadura protendida deve ser muito protegida

• perdas de protensão
são todas as perdas verificadas nos esforços aplicados nos cabos de protensão:
imediatas: atrito, encunhamento e encurtamento do concreto;
progressivas: fluência e retração (concreto) e relaxação (aço).

• qualidade da injeção de nata nas bainhas e 
da capa engraxada nas cordoalhas engraxadas

• forças altas nas ancoragens

• controle de execução mais rigoroso

• cuidados especiais em estruturas hiperestáticas
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- Barra
- Fio
- Cordoalha
- Feixe

� barras - φ32 mm - Dywidag (típica) 

� fios (NBR 7482) – 2 a 8 mm 

� cordoalhas (NBR 7483) - φ9,5; 12,7; 15,2 mm 
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Determinar as tensões devidas ao:

1) Peso próprio;
2) Carga acidental;
3) Protensão.

Verificar as seguintes combinações de ações

1) Peso próprio + Peso próprio: em “vazio”
2) Vazio + carga acidental: em serviço

Repetir problema para ep = 0,325 m

Hanai, J.B. (2005)
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EM VAZIO

EM SERVIÇO

1) Tensões de tração nula e baixas
2) Poderia receber um “q” ainda maior
3) Tensões de compressão em “V” maiores que em “S”

Hanai, J.B. (2005)
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Repetir problema para ep = 0,325 m e q = 34,6 kN/m

EM VAZIO EM SERVIÇO

1) Só existem tensões de compressão com valores idênticos ao anterior
2) Possibilidade de aumentar “q” em duas vezes, alterando pouco a excentricidade
3) Estado em vazio surgem tensões de tração: aumento exagerado
4) Estado em vazio com tensão de compressão mais elevado
5) A protensão é uma ação e sempre deve ser considerada

Hanai, J.B. (2005)
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� RN – relaxação normal (∆σpr ≤ 12 % σpi)  fpyk = 0,85 fptk

� RB – relaxação baixa (∆σpr ≤ 3,5 % σpi)   fpyk = 0,90 fptk

Ep = 195 GPa

CP 170 RB L

NBR 6349
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� ELS-D  – Estado Limite de Descompressão (σct ≤ 0) 
(não há tração na seção)

� ELS-CE – Estado Limite de Compressão excessiva (σct ≤ fck) 
(tensão de compressão atinge o limite)

� ELS-F  – Estado Limite de Formação de Fissuras (σct ≤ fctm)
(não há formação de fissuras)

� ELS-W – Estado Limite de Abertura de Fissuras (σct ≥ fctm)
(há formação de fissuras – ω ≤ ω

lim
)
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