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PONTES DE CONCRETO ARMADO 

• Embasamento teórico 

– As pontes de concreto armado comumente são 
executadas em concreto protendido; 

 



CONCRETO PROTENDIDO 



Introdução 

• Protensão (pré-tensão, prestressing, 
précontrainte) 

– Instalar um estado prévio de tensão em algo; 

 





Conceituação 

• Observe que para levantar uma pilha de 
livros dispostos na horizontal é necessário 
aplicar previamente a força normal antes da 
vertical; 

• A força normal  aplicada, portanto, gera um 
estado prévio de tensões (compressão na fila 
de livros) 



CURIOSIDADES!! 

• Oque aconteceria se a força normal fosse 
aplicada acima ou abaixo da linha do centro 
de gravidade dos livros??? 



O EXEMPLO DA RODA DE CARROÇA 



O EXEMPLO DO BARRIL DE MADEIRA 



PORTANTO, 

• Embora os exemplos 
apresentados possam 
parecer óbvios pode-se 
afirmar que: 

• “Protensão é um 
artifício que consiste em 
introduzir numa 
estrutura um estado 
prévio de tensões capaz 
de melhorar sua 
resistência ou seu 
comportamento, sob 
diversas condições de 
cargas”. 

Fonte: PFEIL apud Hanai (2005) 



CONCRETO PROTENDIDO 

• Concreto: 

– Resistencia à tração 
várias inferior a sua 
resistência à 
compressão; 

– Necessário adotar 
medidas preventivas 
para evitar e controlar 
o surgimento de 
fissurações. 

• Protensão 

– Aplica-se ação de 
compressão prévia nas 
regiões onde o 
concreto seria 
tracionado; 

– Adotar como exemplo 
a pilha de livros 
(aduelas pré moldadas 
de concreto armado 
compondo uma viga) 







ADUELAS PRÉ MOLDADAS 
DE CONCRETO ARMADO 





CONCRETO PROTENDIDO 

• Deve-se recorrer a um sistema de protensão 
que permita a introdução as armaduras 
responsáveis pela aplicação do esforço 
normal necessário e a ancoragem nas 
extremidades da viga; 

• Deverão existir orifícios tubulares por ondem 
passarão os cabos de aço; 

• Os cabos de aço são rosqueados nas 
extremidades 



CONCRETO PROTENDIDO 

• Devem ser instaladas por meio de porcas, 
chapas metálicas que distribuirão os esforços 
nas extremidades das vigas; 

• Com o auxílio de um torquímetro aplica-se a 
força normal predeterminada. 



CILINDRO HIDRÁULICO PARA 
PROTENSÃO 



ANCORAGEM INJETADA 



CONCRETO PROTENDIDO 

Este conceito é aplicado em construção de 
grandes estruturas tais como pontes de grandes 
vãos executadas por balanços progressivos, 
onde as aduelas pré-moldadas são 
paulatinamente acrescentadas  em balanços 
sucessivos!  

 









• Embora o conceito seja simples deve-se realizar os 

serviços com equipamentos devidamente calibrados 

e pessoal qualificado em função do tipo e do porte 

da obra 



COBERTURA PENSIL 

•Constituída por um anel interno e um 

externo interligados por cabos radiais; 

•Entre os cabos apoiam-se placas 

trapezoidais de concreto armado pré-

moldado! 





PRÉ-TRAÇÃO 

• Nesse caso diz-se que a estrutura é pré-
tracionada pelo carregamento da 
cobertura, e após o preenchimento das 
juntas, a transferência de tensões ao 
concreto ocorre por aderência do concreto 
colocado nas juntas com os cabos... 



PRÉ-TRAÇÃO 

• 1º TRACIONA-SE AS 
ARMADURAS; 

• 2º DESENVOLVE-SE A 
ADERÊNCIA! 



RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

• Paredes compostas por elementos cilíndricos 
verticais pré-moldados; 

• Em torno do reservatório (externamente) foram 
dispostos fios de aço que foram solicitados após 
ter o enchimento do reservatório; 

• O objetivo foi de inibir a fissuração das paredes 
e garantir a estanqueidade do reservatório. 

• A armadura é tracionada em decorrência do 
próprio processo de construção (armadura não 
aderente); 

 



Outras formas de protensão 

• Cabos pós-tracionados 

– Concreta-se parte da estrutura deixando dutos 
por onde serão dispostos os cabos de protensão 
que serão posteriormente tracionados; 

• Protensão com Aderência Inicial 

– Utilizada em larga escala na indústrica de pré-
moldados; 

– São utilizados fios ou cordoalhas de aço especial, 
macacos hidráulicos e blocos de ancoragem 
(blocos de cabeceira) 

 



PISTAS DE PROTENSÃO 

• Após a disposição e tração das armaduras 
concretam-se as peças; 

• Os cabos são soltos após ganho suficiente de 
resistência. 



PISTA DE PROTENSÃO 



FLUXOGRAMA 
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