
E-mail para contato: bmfarias@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Márcia Nair Statzner Alves; Camila Lima de Medeiros Silva Machado; Bernardo Abel Vianna Barros; Renan Vianna Luz; 
Bruno Matos de Farias

Palavra(s) Chave(s): concreto protendido; protensão; estrutura; construção civil

Título: ESTUDO CONCEITUAL DE APLICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO

Curso: Engenharia Civil

Engenharias

RESUMO

Com o intuito de aumento de resistência à tração e com a necessidade cada vez maior de grandes vãos em construções, o uso do concreto 
protendido tem se tornado mais presente nas edificações atuais. Sua principal característica está no tensionamento ou mais conhecido como 
protensão – pré ou pós – sob sua estrutura de aço. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens e desvantagens do uso desse tipo 
de estrutura quando comparada com a utilização de estrutura em concreto armado. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo analisar 
as vantagens e desvantagens do uso do concreto protendido. A metodologia utilizada foi qualitativa e bibliográfica, sendo realizada na base de 
dados Google acadêmico. Foi observado que a utilização do concreto protendido proporciona execução de grandes vãos, pois a laje de concreto 
protendido consegue vencer vãos que o concreto armado usual não atenderia. Esse tipo de concreto possibilita maior variedade de layout no 
projeto arquitetônico, já que há maior distância entre os pilares, consequentemente pelos vãos serem maiores e terem menor necessidade de 
apoio estrutural, pois seu peso estrutural também será menor de acordo com as lajes que serão mais esbeltas. Outra vantagem é a economia de 
concreto e aço, em função da utilização da seção transversal plena e por serem utilizados aço e concreto de maior resistência. Vale ressaltar, 
também, que em comparação ao uso do concreto armado os aços nos cabos de protensão tem resistência de três a cinco vezes superiores à dos 
aços usuais do concreto armado, consequentemente dando maior resistência a peça estrutural de concreto em si. Em contrapartida, como 
limitações pode-se citar a necessidade de uma mão de obra especializada, dificilmente encontrada no mercado brasileiro. É necessária a utilização 
do concreto de alta resistência para execução do mesmo, o que nem sempre é possível devido ao seu custo mais elevado ou indisponibilidade no 
local da obra. O concreto deve ter qualidade elevada, o que demanda maiores cuidados durante sua produção ou recebimento por terceiros, 
execução de concretagem e compactação e, o aço cujo elevado índice de resistência, possui custeio mais alto. Conclui-se que o concreto 
protendido é uma solução vantajosa para projetos com grandes vãos livres entre apoios, como por exemplo, shoppings centers. Porém, pode ser 
executado em diversos tipos de obras. Vale ser considerada pelo técnico responsável qual a melhor solução de acordo com o projeto proposto, 
para que não haja gastos excessivos sem real necessidade.
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