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RESUMO 

 

 

 

No cálculo da capacidade portante de estruturas protendidas a protensão pode ser 

considerada tanto como resistência quanto como carga. Tem-se, portanto, o “Modelo 1” 

que considera os cabos como parte integrante da seção, onde a operação de protensão 

induz deformação imposta correspondente ao pré-alongamento das armaduras ativas. 

Alternativamente, tem-se o “Modelo 2” que considera a protensão como caso de 

carregamento externo, composto por sistema auto-equilibrante de forças nas ancoragens 

e transversais no concreto. Após ativação da aderência os cabos de protensão são 

considerados no cálculo como armadura convencional, apenas deslocando o eixo das 

deformações para levar em conta o pré-alongamento. Apesar do “Modelo 1” ser mais 

utilizado no dimensionamento de vigas continuas e estar consagrado na NBR-6118, ele 

possui o inconveniente do surgimento de esforços adicionais denominados efeitos 

hiperestáticos de protensão, que precisam ser considerados na verificação a ruptura. O 

cálculo dos efeitos hiperestáticos de protensão é relativamente simples no caso de vigas 

continuas, porém torna-se complexo no caso de pórticos e grelhas e inviável no caso de 

lajes e cascas. Já no “Modelo 2” não há necessidade do cálculo dos efeitos 

hiperestáticos, porém as seções forçosamente terão que ser verificadas a flexão 

composta. Para comparar os resultados dos modelos são apresentados dois exemplos de 

vigas, um exemplo de pórtico e um exemplo de laje de tabuleiro de viaduto analisado 

utilizando-se analogia de grelha. No exemplo de viga isostática, expressões literais 

atestam a equivalência dos modelos. Os demais exemplos são tratados numericamente. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In the computation of the strength capacity of prestressed structures concrete 

prestressing may be viewed as strength or load. “Model 1” considers prestressing 

strands as integral part of the cross section where prestressing operation induces 

imposed deformations corresponding to prestraining. Alternatively, “Model 2” 

considers prestressing as external loading, composed of a self-equilibrating system of 

forces on the anchorages and transversely on concrete. After transfer prestressing 

strands are considered as conventional reinforcement in computations  except that the 

deformation axis is displaced to take into account pre-elongation. In spite of Model 1 

being the most commonly used in designing of continuous beams and officially adopted 

by NBR 6118 it has the inconvenience of the mandatory consideration of additional 

secondary effects known as hyperstatic moments which must be taken into account in 

ultimate strength analysis. The computation of secondary effects is simple for 

continuous beams but becomes more involved in cases of frames and grids and 

infeasible in cases of plates and shells. In Model 2 there is no need to compute 

secondary effects but the cross section must be verified for combined axial force and 

bending moment. In order to compare results from the models two beam examples are 

presented, one example of a statically indeterminate frame and finally an example of a 

prestressed bridge deck is presented using grillage analogy. The static determinate beam 

example is treated literally to formaly demonstrate the equivalence between models. 

The remaining examples are treated numerically. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

As normas internacionais procedem à verificação de peças protendidas segundo 

dois tipos de modelos, onde a protensão pode ser considerada tanto como deformação 

imposta correspondente ao pré-alongamento das armaduras ativas, como carregamento 

externo composto por sistema auto-equilibrante de forças. 

A protensão considerada como deformação imposta acarreta para as estruturas 

hiperestáticas o surgimento de esforços externos denominados efeitos hiperestáticos, 

devidos à restrição a livre deformação das peças e que precisam ser levados em 

consideração na verificação à ruptura. Para a viga hiperestática mostrada na Fig. 1.1, a 

restrição corresponde à reação no apoio central ( hipR ), devida exclusivamente a ação da 

protensão, que ocasiona o surgimento dos momentos hiperestáticos ( hipM ) cujo 

diagrama esta indicado na Fig. 1.1. A Fig. 1.2 mostra esforço normal hiperestático 

( hipN ) correspondente à reação horizontal dos pilares do pórtico a deformação axial 

imposta à viga pela protensão, o que também ocasiona momentos hiperestáticos. A Fig. 

1.1 trata de um problema de flexão simples, enquanto a Fig. 1.2 envolve flexão 

composta na análise da peça protendida. 

 

 
Figura 1.1 – Momento fletor hiperestático causado por reação hiperestática 



 

 

2

 

 
Figura 1.2 – Efeitos hiperestáticos da protensão (esforço normal e momento fletor) 

 

A protensão considerada como carregamento externo consta de sistema auto-

equilibrante de forças nas ancoragens e transversais no concreto. Após a aderência, os 

cabos de protensão são considerados como armação passiva convencional, apenas 

levando em consideração o pré-alongamento. Na verificação à ruptura, esta 

consideração forçosamente envolve momento fletor e esforço normal na análise da 

seção considerada, tratando-se portanto de flexão composta. 

As normas européias permitem a utilização de qualquer das duas considerações 

de protensão. Já a norma brasileira e a americana não comentam explicitamente, porém, 

como utilizam diretamente o conceito de “momento hiperestático” de protensão há 

indicação implícita da protensão considerada como deformação imposta. 

 Na análise de estruturas hiperestáticas protendidas aplicando a protensão como 

carregamento externo, não há a necessidade de se computar os efeitos hiperestáticos da 

protensão. Isto simplifica a verificação, uma vez que os esforços de protensão são 

diretamente obtidos das saídas dos programas de análise. Esta última observação é 

particularmente importante no caso de estruturas mais complexas que vigas contínuas, 

tais como pórticos e grelhas. 

A verificação de peças protendidas segundo normas internacionais é baseada em 

valores representativos da força de protensão e valores de cálculo da força de protensão. 

As normas européias e a NBR 6118 (ABNT, 2003) indicam três valores representativos 

para a força de protensão: valor médio, mP , valores característicos superior e inferior, 
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supkP  e infkP . Já o ACI (2002) somente contempla unicamente o valor médio, mP . 

Exceto na NBR 6118, as normas são unânimes em especificar mP  como o valor a ser 

utilizado nas verificações de capacidade resistente da peça como um todo. O valor de 

cálculo da força de protensão é dado pelo seu coeficiente de ponderação, pγ , 

multiplicado pelo valor representativo da protensão. 

No que se refere ao fator de ponderação da força de protensão para a verificação 

do estado limite último, todas as normas exceto a NBR 6118 especificam 1=pγ . Na 

alínea 11.7.1 da NBR 6118 é especificado 9.0=pγ  para ações favoráveis e 2.1=pγ  

para ações desfavoráveis. As normas européias especificam valor mínimo de 1 para pγ  

sendo que o valor máximo somente deverá ser utilizado em verificações locais, ou em 

estados limites de instabilidade no caso de protensão externa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 O principal objetivo deste trabalho é expor uma metodologia onde não se faz 

necessário o cálculo dos efeitos hiperestáticos da protensão, tomada como carregamento 

externo. É também objetivo comparar resultados com a metodologia usual de tomar a 

protensão como resistência, uma vez que as normas modernas fazem com que essa visão 

dual da protensão: quer como resistência, quer como carga, forneçam o mesmo 

resultado. 

Outro objetivo deste trabalho é contribuir no processo de entendimento da norma 

brasileira, NBR 6118, no que se refere a este tema quanto ao valor adequado de pγ . 

 

1.3 APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho está dividido em seis capítulos. Este primeiro apresenta introdução 

do problema a ser estudado além de citar os principais objetivos do trabalho. 

 O segundo capítulo descreve as formas de consideração da protensão na 

verificação de vigas protendidas e demonstra sua equivalência. Para isso são usados 

dois exemplos, uma viga isostática, tratada de forma literal para demonstrar 

formalmente a equivalência entre os modelos de verificação e, uma viga hiperestática, 

tratada numericamente para facilitar sua exposição. 
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 O terceiro capítulo trata das prescrições normativas na consideração da 

protensão e caracteriza o estado limite último de flexão segundo a NBR 6118. Neste 

capítulo é apresentada descrição das rotinas de cálculo desenvolvidas com o software 

Mathcad 2000 Professional (MathSoft, 2000), para a verificação de seções protendidas 

no estado limite último de flexão, onde as deformações das fibras extremas 

correspondentes ao estado limite último foram expressas em função de um único 

parâmetro adimensional, D. 

 O quarto capítulo apresenta um exemplo de pórtico hiperestático protendido, 

onde a protensão é tratada tanto como deformação imposta, como carregamento 

externo, mostrando de forma numérica a equivalência dos modelos. Neste exemplo, 

pode-se visualizar o surgimento do esforço normal hiperestático de protensão, 

responsável pela diminuição do valor do esforço normal de protensão. 

 O quinto capítulo apresenta um exemplo numérico de tabuleiro de viaduto 

hiperestático protendido, modelado por analogia de grelha, onde a protensão é tratada 

como carregamento externo e os momentos hiperestáticos devido a protensão são 

extraídos dos momentos totais devido a protensão do programa de análise adotado. Os 

esforços normais hiperestáticos devidos a protensão são calculados aplicando o 

Princípio de St Venant. Faz-se também uma breve abordagem ao estudo de lajes 

utilizando-se Modelagem por Grelha e Método dos Elementos Finitos. 

 O último capítulo apresenta as conclusões do trabalho, além de sugestões para 

trabalhos futuros associados a este tema. 
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CAPÍTULO 2 – MODELOS DE VERIFICAÇÃO À FLEXÃO DE VIGAS 

PROTENDIDAS 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 Os efeitos da protensão podem ser considerados tanto como ações como 

resistência causada por pré-deformação e pré-curvatura (CEN, 2003). Assim tem-se dois 

possíveis modelos de verificação, a saber: 

  

• Modelo 1: Considera os cabos como parte integrante da seção, onde a operação 

de protensão introduz deformação imposta correspondente ao pré-alongamento 

das armaduras ativas. 

 

• Modelo 2: Considera a protensão como carregamento externo composto por 

sistema auto-equilibrante de forças nas ancoragens e transversais no concreto. 

Após ativação da aderência, os cabos de protensão são considerados como 

armação passiva convencional, apenas levando em consideração o pré-

alongamento. 

 

Definimos o pré-alongamento pε∆  como a deformação da armadura ativa 

correspondente ao estado convencional de neutralização. Chama-se estado convencional 

de neutralização o obtido a partir da situação em que existem apenas os esforços 

devidos a protensão, acrescentando-se solicitações que tornem nulas as tensões no 

concreto em toda a seção transversal considerada (VERÍSSIMO, 1999). O pré-

alongamento, pε∆ , assim definido é a diferença entre as deformações do aço e concreto 

que é constante ao longo da vida útil da peça, sendo então a característica básica da 

operação de protensão (COLLINS e MITCHELL, 1991). 

 

2.2 MODELO 1 

 

Nesse modelo a protensão é tratada como força interna. Em estruturas isostáticas 

a deformação imposta pela protensão não gera nenhum esforço externo adicional. 

Porém, nas estruturas hiperestáticas as restrições à deformação acarretam o surgimento 
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de esforços externos denominados efeitos hiperestáticos da protensão que precisam ser 

levados em consideração na verificação à ruptura. Este é o modelo mais comumente 

utilizado pelos projetistas brasileiros e preconizado pela nova NBR 6118 (ABNT, 

2003), alínea 17.2.4.2.1. 

No caso de vigas carregadas transversalmente, a verificação à flexão no estado 

limite último e de serviço envolve um problema de flexão simples. O cálculo dos efeitos 

hiperestáticos é relativamente simples no caso de vigas contínuas, porém torna-se mais 

complexo no caso de pórticos e grelhas (ver Fig. 2.1), e inviável no caso de lajes e 

cascas. 

 

 
Figura 2.1 – Pórtico protendido; a) momento hiperestático; b) esforço normal 

 

 Os programas comerciais de análise estrutural incluem a consideração da 

protensão através das cargas externas equivalentes. Portanto, os esforços resultantes da 

análise correspondem aos efeitos totais da protensão, isostáticos mais hiperestáticos. A 

obtenção dos diagramas de efeitos hiperestáticos de protensão somente pode ser obtida 

subtraindo-se dos esforços totais os esforços isostáticos de protensão conforme a 

equação: 

isoqphip MMM −=          (2.1) 

onde, qpM  = momento total devido a protensão na seção considerada; isoM  = momento 

isostático de protensão; hipM  = momento hiperestático de protensão. Como as restrições 
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à deformação da peça são somente aplicadas nos apoios, o diagrama do momento 

hiperestático de protensão entre dois apoios consecutivos é uma linha reta. 

 A deformação total no aço de protensão é dada por: 

pcpp εεε ∆+=          (2.2) 

onde, 

pε  - deformação total do aço de protensão. 

cpε  - deformação do concreto no nível do aço de protensão. 

pε∆  - pré-alongamento. 

 O valor do pré-alongamento do cabo devido à operação de protensão é composto 

de duas partes, como mostrado a seguir. 

gPcpPpp ++=∆ ,, εεε          (2.3) 

onde, 

pp
Pp AE

P
=,ε           (2.4) 

corresponde a deformação do aço pela ação da força de protensão P , no tempo t = 0 e 

dentro do limite do primeiro trecho linear do diagrama tensão-deformação para os aços 

de protensão , e, 

cc

gPc

c

gPc
gPcp E

e
I

M
A

N 1,,
, 








+= ++

+ε        (2.5) 

corresponde a deformação do concreto ao nível do baricentro das armaduras ativas 

devido a protensão e ao peso próprio por ela mobilizado. As demais variáveis são 

descritas a seguir: gPcN +,  = esforço normal devido à combinação da protensão mais o 

peso próprio  da peça; gPcM +,  = momento fletor devido à combinação da protensão 

mais o peso próprio da peça; e  = excentricidade do cabo médio em relação ao CG da 

peça; pE  = módulo de elasticidade do aço de protensão; pA  = área do aço de protensão; 

cA  = área da seção transversal da peça; cI  = momento de inércia da peça; cE  = módulo 

de elasticidade do concreto. Em geral adota-se a simplificação, Ppp ,εε =∆ , pelo fato 

de PpgPcp ,, εε <<+ . 
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2.3 MODELO 2 

 

Nesse caso, antes da aderência dos cabos, a protensão é tratada como 

carregamento externo, modelado através de cargas equivalentes de protensão. Após a 

aderência, os cabos de protensão são considerados como armação passiva convencional, 

apenas levando em consideração o pré-alongamento. Em estruturas hiperestáticas 

protendidas não há a necessidade de se estudar os efeitos hiperestáticos da protensão, 

uma vez que não existe deformação imposta e sim carregamento sobre a estrutura. 

No caso de vigas carregadas transversalmente, a verificação à flexão no estado 

limite último e de serviço envolve momento fletor e esforço normal, tratando-se 

portanto de flexão composta. Nesse modelo de cálculo o diagrama tensão-deformação 

do aço de protensão a ser adotado nos cálculos da capacidade resistente após a aderência 

tem sua origem deslocada para o ponto ( )pp σε ,∆ , onde pε∆  = pré-alongamento e pσ  

= tensão correspondente (ver Fig. 2.2). 

 

 
Figura 2.2 – Diagrama tensão-deformação utilizado no modelo 2 

 

 

2.3.1 CARGAS EQUIVALENTES DE PROTENSÃO 

 

A aplicação do conceito de cargas equivalentes consiste em avaliar as forças 

exercidas pelos cabos sobre o concreto ao longo do trecho considerado. Essas forças 

incluem cargas nas ancoragens, forças de atrito e forças devidas à curvatura do cabo 

(ver Fig. 2.3). 
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Figura 2.3 – Forças devidas a protensão; a) sobre o cabo; b) sobre o concreto 

 

O conjunto de cargas equivalentes de protensão pode ser calculado com 

precisão, considerando a força de protensão variável ao longo do cabo através das forças 

longitudinais de atrito e das forças transversais de curvatura dos cabos, assim como 

variável ao longo do tempo através das perdas de protensão para a idade em estudo. 

Esse conjunto é autoequilibrado e formado de duas partes, uma aplicada ao concreto da 

peça e outra ao cabo de protensão da mesma. 

Para um cabo curvo, o valor da carga equivalente, normal ao eixo do cabo, sobre 

uma unidade de comprimento é igual a ρP , onde P  é a força de protensão na seção 

considerada e ρ  é a curvatura do cabo no trecho considerado.  

 É em geral aceitável considerar uma solução simplificada, que admite a força 

normal de protensão constante e igual ao seu valor médio ao longo do vão. Sempre que 

a força normal de protensão for significativamente variável (caso de cabos longos ou de 

grande curvatura), ou o cabo não for parabólico (caso de cabos com inflexão), essa 

aproximação deve ser aplicada por partes, onde cada parte deve corresponder a um 

trecho de cabo parabólico. 
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2.3.2 SIMPLIFICAÇÃO DAS CARGAS EQUIVALENTES DE PROTENSÃO 

 

 Formato particularmente prático para o cálculo das cargas equivalentes é o 

descrito em SHUSHKEWICH (1991). É utilizada a simplificação de considerar 

transversais ao eixo do elemento as cargas devidas à curvatura dos cabos. Considere o 

trecho geral de peça protendida mostrada na Fig. 2.4. Este trecho é subdividido em 

quatro sub-trechos: a, b, c e d, onde cada sub-trecho contém um segmento de cabo 

parabólico concordante. Tangentes horizontais ocorrem nos pontos 1, 2 e 3; enquanto 

pontos de inflexão são localizados nos pontos 4 e 5. A excentricidade nos pontos 1, 2 e 

3 é denotada como e1, e2 e e3 respectivamente. Chamaremos P o valor efetivo da força 

de protensão, i.e., após todas as perdas. 

 

 
Figura 2.4 – Caso geral 

 

 

 As cargas equivalentes uniformemente distribuídas atuando nos diversos trechos 

da peça protendida são: 

( )
( )baa

eePwa +
+

−= 212          (2.6) 

( )
( )bab

eeP
wb +

+
= 212          (2.7) 



 

 

11

 

( )
( )dcc

eeP
wc +

+
= 322

         (2.8) 

( )
( )dcd

eeP
wd +

+
−= 322

         (2.9) 

e, os esforços normais e os momentos fletores atuando em cada extremidade da peça são 

mostrados na Fig. 2.4. É possível remover um ou mais sub-trechos. Contudo, quando a, 

b, c ou d são tomados igual a zero, o valor da carga uniforme tende a infinito, ou seja, o 

carregamento uniforme passa a ser uma carga concentrada. 

( )
ba

eePFa +
+

−= 212          (2.10) 

( )
ba

eePFb +
+

= 212           (2.11) 

 
( )

dc
eeP

Fc +
+

= 322
          (2.12) 

( )
dc

eeP
Fd +

+
−= 322

         (2.13) 

 

2.4 EXEMPLOS 

 

 Nesta seção serão apresentados dois exemplos de vigas protendidas, uma 

isostática e outra hiperestática, as quais serão abordadas pelos dois modelos de 

consideração da protensão. O objetivo é mostrar a equivalência dos modelos no cálculo 

da capacidade resistente de estruturas protendidas. 

 No exemplo da viga isostática expressões literais são desenvolvidas no intuito de 

demonstrar a equivalência dos modelos de forma mais evidente, já a viga hiperestática é 

tratada numericamente para facilitar sua exposição. Com o propósito de tornar mais 

clara a discussão do problema foram adotadas as seguintes simplificações: 

a) P  é a força efetiva de protensão na idade considerada e tomada constante ao longo 

do cabo. 

b) O aço de protensão e o aço da armadura passiva são considerados elasto-plásticos 

com limite de escoamento pyf  e syf , respectivamente. Admite-se, outrossim, que as 

armaduras escoam nos estados limites últimos. 

c) Os coeficientes de ponderação da resistência dos materiais e das forças externas são 

tomados iguais a um. 
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d) É adotado o diagrama retangular de tensões para o concreto. 

e) O eixo neutro localiza-se no interior das mesas. 

 

2.4.1 EXEMPLO 1 

 

 Considere a viga simplesmente apoiada de seção e armação indicadas na Fig. 

2.5. O objetivo é determinar a intensidade do carregamento uniformemente distribuído, 

uq , correspondente ao estado limite último de flexão. 

 Inicialmente verificaremos a viga pelo modelo 1 como indicado na Fig. 2.6 a), 

onde a  = profundidade do bloco de compressão  no concreto com tensão constante de 

ckf85.0 ; cF  = resultante das tensões de compressão no concreto; pF  = resultante da 

tensão de tração no aço de protensão; uM  = momento resistente último. 

Em seguida, verificaremos a viga pelo modelo 2 como indicado na Fig. 2.6 b), 

onde pF∆  = resultante da tensão de tração no aço de protensão considerado como 

armadura passiva após aderência. 

 

 
Figura 2.5 – Viga isostática protendida do exemplo 1 
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Figura 2.6 – Diagramas tensão-deformação; a) modelo 1; b) modelo 2 

 

2.4.1.1 Modelo 1 

 

 Do equilíbrio das forças tem-se que: 

ppyc AfF =           (2.14) 

e que a profundidade do bloco de compressão é dado por: 

sup85.0 bf
fA

a
ck

pyp=          (2.15) 

onde, supb  = largura da mesa superior da viga. Como se trata de flexão simples, sem 

esforço normal, pode-se tomar o momento em relação ao CG da armação de protensão: 

( ) ( )21 adfAM pypu −=         (2.16) 

onde, d  = altura útil. Com base no momento último, uM , pode-se calcular a carga 

última, uq , como demonstrado a seguir.  

( ) ( )
21

28
L

adfA
q pyp

u

−
=         (2.17) 

onde, L  = comprimento do vão da viga. 
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2.4.1.2 Modelo 2 

 

 
Figura 2.7 – Solicitações sobre a viga no modelo 2 

 

 No caso do modelo 2 a viga encontra-se solicitada pelo carregamento devido a 

protensão, pq , e pelo carregamento uq , a ser calculado, conforme Fig. 2.7. Aplicando 

as expressões (2.6 – 2.9), tem-se: 

( )
( ) 2

8
202

02
L

eP
LL
ePq p =

+
+

=         (2.18) 

 Do equilíbrio das forças tem-se (ver Fig. 2.6 b): 

( ) pyppppypppppc fAEfAEAFPF =∆−+∆=∆+= εε   

e, 

sup85.0 bf
fA

a
ck

pyp=  

que são idênticas as expressões 2.14 e 2.15. Como se trata de flexão composta deve-se 

tomar os momentos em relação ao CG da seção como mostrado abaixo. 

( ) ( ) =∆+−−= eFeadFM pcu 22  

( ) ( ) =∆−+−−= eEfAeadfA pppyPpyp ε2  

( ) ePadfA pyp −−= 2         (2.19) 

tem-se portanto: 

( ) ( ) ( )
eP

LqLqLq
M upu

u −=−=
888

2
2

22
2

2       (2.20) 

 Substituindo-se ( )2uM  pelo seu valor expresso acima, vem: 

( ) ( )[ ] ( )
2222

288
L

adfA
ePM

L
q pyp

uu

−
=+=  
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que é idêntico a ( )1uq  da expressão (2.17). 

 

2.4.1.3 Equivalência dos modelos de verificação 

 

 As simplificações adotadas em nada alteram a equivalência dos dois modelos de 

verificação. De fato, considere uma seção protendida genérica com modelos 

constitutivos quaisquer para concreto e aço. Considere agora um dado perfil de 

deformação para a seção com os seguintes parâmetros de deformação: cε  = deformação 

do concreto na fibra de topo da peça; pε  = deformação do aço de protensão; pen  = 

profundidade do eixo neutro (ver Fig. 2.8). 

 

 
Figura 2.8 – Modelos de consideração da protensão; a) modelo 1; b) modelo 2 

 

 Calculemos agora a resultante das forças no eixo da peça para ambos os 

modelos. No caso do modelo 1, tem-se: 

( )ppppcpcx AFFFF εεσ +∆−=−=∑       (2.21) 

 Onde a resultante das tensões de compressão no concreto, cF , é dado por: 

∫=
cA ccc dAF σ          (2.22) 

 No caso do modelo 2, tem-se: 

( ) ( ) ( )( )∑ =∆−+∆−∆−=∆−−= pppppppppcpcx AAFFPFF εσεεσεσ  

( )ppppc AF εεσ +∆−=         (2.23) 
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Observe das expressões (2.21) e (2.23) que para um mesmo perfil de deformação 

a resultante das forças axiais é idêntica para ambos os modelos. Conclui-se, portanto, 

que o perfil de deformações seccionais no estado limite último de flexão é idêntico para 

ambos os modelos. 

 Isto posto, calculemos os momentos resistentes últimos para os dois modelos de 

consideração da protensão. No caso do modelo 1, tem-se: 

( ) ( ) eAyFM ppppccu εεσ +∆+=1        (2.24) 

onde: e  = excentricidade do cabo médio; cy  = distância da resultante das tensões de 

compressão ao baricentro da seção. 

 Para o modelo 2, tem-se: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ePMeAyFM uppppppccu −=∆−+∆+= 12 εσεεσ    (2.25) 

 Chamemos qeM  o momento fletor devido ao carregamento externo, exceto 

protensão. No modelo 1, tem-se: 

( ) ( )11 uqe MM =          (2.26) 

 No modelo 2, 

( ) ( )22 uqpqe MMM =+         (2.27) 

onde qpM  = momento fletor devido unicamente a protensão. Porém é possível mostrar 

(LIN e BURNS, 1981) que em estruturas isostáticas o momento fletor devido às forças 

equivalentes de protensão, em qualquer seção, é dado por: 

ePM qp −=           (2.28) 

 Das expressões (2.25 – 2.28) resulta: 

( ) ( )
12 qeqe MM =          (2.29) 

 Portanto, independentemente da geometria da seção e relações constitutivas, fica 

demonstrado que, para ambos os modelos: 

1) As deformações correspondentes ao estado limite último são idênticas. 

2) As cargas externas, exceto protensão, que correspondem ao colapso são idênticas. 

 Vê-se, portanto, que os dois modelos de verificação são equivalentes. 
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2.4.2 EXEMPLO 2 

 

Considere a viga contínua de seção e armação indicadas nas Figs. 2.9 e 2.10 

(KUCHLER, 1991), onde o cabo de protensão é dividido em três trechos parabólicos 

concordantes em cada vão. O objetivo é determinar a intensidade do carregamento 

uniformemente distribuído ao longo de toda a viga, uq , para que a primeira seção atinja 

o estado limite último de flexão. A força efetiva de protensão é 4=P  MN. 

Verificaremos a viga pelos modelos 1 e 2 como indicado na Fig. 2.11 a) e b), 

respectivamente. Serão analisadas duas seções distintas: a seção A-A e a seção B-B. 

 

 
Figura 2.9 – Viga hiperestática protendida do exemplo 2 

 

 
Figura 2.10 – Detalhes da seção transversal do exemplo 2 
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Figura 2.11 – Diagramas tensão-deformação; a) modelo 1; b) modelo 2 

 

2.4.2.1 Modelo 1 

 

 Para cada seção o procedimento de cálculo será: 

- Calcular o momento fletor resistente último, uM . 

- Calcular o momento solicitante em função do carregamento externo, uq . 

- Da igualdade dos momentos resistentes e solicitantes calcula-se o valor de uq  para 

qual a seção em apreço atinja o estado limite último. 

Como são analisadas duas seções o valor final de uq  será o menor deles. Isto 

corresponde ao esforço para qual a primeira seção atinge o estado limite último. Devido 

à possibilidade de redistribuição de esforço, esta não é necessariamente a carga de 

colapso da estrutura. 

Os momentos resistentes últimos nas seções A-A e B-B são dados por: 

( ) ( )[ ] ( )spssypcu cobcobAfcobaHFM −++−= 21     (2.30) 

a resultante das tensões de compressão vale: 

ssyppyc AfAfF +=          (2.31) 

a profundidade do bloco de compressão é dada por: 

bf
F

a
ck

c

85.0
=          (2.32) 
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onde, H  = altura da viga; pcob  = distância do baricentro da armadura ativa à face 

adjacente da peça; scob  = distância do baricentro da armadura passiva à face adjacente 

da peça; sA  = área de aço da armadura passiva tracionada ( siA  = armação inferior e ssA  

= armação superior); b  = largura da mesa comprimida. 

 No modelo 1 de verificação ao momento devido ao carregamento externo deve-

se adicionar o efeito hiperestático da protensão. Portanto, o momento solicitante em 

uma dada seção vale: 

hipqesu MMM +=          (2.33) 

onde, 

seção A-A: 
100

7 2Lq
M u

qe =   ; hiphip RLM 2.0=    (2.34) 

seção B-B: 
8

2Lq
M u

qe
−

=   ; hiphip RLM 5.0=    (2.35) 

onde hipR  = reação no apoio central devido exclusivamente a ação da protensão. 

 No modelo 1 o cabo é parte integrante da seção e portanto a protensão é uma 

deformação imposta. No caso de não haver restrições à deformação trata-se de curvatura 

imposta, semelhante àquela causada por gradiente térmico, dada por: 

cc IE
eP−

=φ           (2.36) 

 A reação hipR  é calculada pelo método das forças. A estrutura principal é obtida 

eliminando-se o apoio central. O deslocamento δ  na seção B-B (ver Fig. 2.12) pode ser 

obtida através da aplicação do princípio dos trabalhos virtuais (ver Fig. 2.13). 

∫ ∫
−

==
L L

cc

dxMeP
IE

dxM
2

0

2

0

__ 1φδ        (2.37) 

portanto, a reação hipR  é dado por: 

38
48

L
IE

R cc
hip

δ
=          (2.38) 
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Figura 2.12 – Reação hiperestática na seção B-B 

 

 

Figura 2.13 – Diagramas; a) eP ; b) 
_

M  

 

 Para os dados do problema em apreço tem-se: 7.107=hipR  kN e o momento 

hiperestático no apoio central é de 25.1346=hipM  kN-m. 

A carga última, uq , nas seções consideradas são: 

seção A-A: ( ) ( )( )
2

1
1 7

2.0100
L

RLM
q hipu

u

−
=       (2.39) 

seção B-B: ( ) ( )( )
2

1
1

5.08
L

RLM
q hipu

u

+
=       (2.40) 

Dados do concreto e armação são descritos na Tab. 2.1. Na Tab. 2.2 são 

apresentados os resultados obtidos para as seções A-A e B-B. 

 

Tabela 2.1 – Dados numéricos para o exemplo 2 

Dados do concreto e do aço 

35=ckf                                    MPa    142.6=∆ pε                               ‰ 

500=syf                                  MPa    31034.3 −×=pA                         m2 

1900=pyf                                MPa   3106 −×=siA                              m2 

195000=pE                            MPa 3108 −×=ssA                              m2 
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Tabela 2.2 – Resultados para o modelo 1 

Modelo 1 

Seção A-A Seção B-B 

346.9=cF                              MN 346.10=cF                            MN 

210283.6 −×=a                      m 139.0=a                               m 

( ) 724.121 =uM                      MN-m ( ) 718.131 =uM                      MN-m 

( ) 279.01 =uq                         MN/m ( ) 193.01 =uq                          MN/m 

 

 Neste caso a carga última a ser adotada é  ( ) 193.01 =uq  MN/m. 

 

2.4.2.2 Modelo 2 

 

 Para cada seção o procedimento de cálculo a ser utilizado será semelhante ao do 

modelo 1. Neste modelo, no entanto, as seções estão sujeitas a flexão composta devido 

ao esforço normal resultante da força de protensão. 

 O momento resistente último nas seções A-A e B-B, respectivamente, são: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ssisyppppycu cobyAfcobyAfayFM −+−−+−= infinfsup2 2 σ  (2.41) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ssssyppppycu cobyAfcobyAfayFM −+−−+−= supsupinf2 2 σ  (2.42) 

onde, supy  = distância do CG a fibra superior; infy  = distância do CG a fibra inferior. 

 A resultante das tensões de compressão vale: 

( ) ssyppyssypppyc AfAfPAfAfF +=++−= σ      (2.43) 

a  profundidade do bloco de compressão, a , é dado como na expressão (2.32). 

O valor do momento solicitante em uma dada seção é: 

qpqusu MMqM += 1          (2.44) 

onde 1qM  corresponde ao momento fletor na seção considerada devido a carregamento 

externo unitário e qpM  corresponde ao momento fletor na seção considerada devido a 

protensão. 

 No modelo 2 a protensão atua como carregamento externo composto de forças 

concentradas nas ancoragens e distribuídas transversais a peça. Estas forças constituem 

as cargas equivalentes de protensão. Utilizando as expressões (2.6 – 2.9), tem-se: 
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( )( )
( ) 656.63

10010
02

10 =
+

+
= − AAeP

w   kN/m     (2.45) 

( ) ( )( )
( ) 64

5.45.105.10

2
5.10 =

+

+
=

−− BBAA eeP
w   kN/m     (2.46) 

( ) ( )( )
( ) 333.149

5.45.105.4
2

5.4 −=
+

+
−= −− BBAA eeP

w  kN/m     (2.47) 

Na Fig. 2.14 a) tem-se o esquema da protensão como carregamento externo e na Fig. 

2.14 b) tem-se o diagrama de momentos fletores devido a esse carregamento assim 

como as reações exercidas nos apoios, onde as unidades são o kN e m. 

 

 
Figura 2.14 – Protensão como carregamento externo; a) cargas; b) momentos e reações 

 

A carga última nas seções consideradas valem: 

seção A-A: ( ) ( )
1

2
2

q

qpu
u M

MM
q

−
=        (2.48) 

seção B-B: ( ) ( )
1

2
2

q

qpu
u M

MM
q

+
−=        (2.49) 

Os valores numéricos obtidos estão mostrados na Tab. 2.3. 
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Tabela 2.3 – Resultados para o modelo 2 

Modelo 2 

Seção A-A Seção B-B 

346.9=cF                               MN 346.10=cF                             MN 

210283.6 −×=a                       m 139.0=a                                m 

( ) 541.92 =uM                         MN-m ( ) 861.112 =uM                      MN-m 

( ) 279.02 =uq                          MN/m ( ) 193.02 =uq                         MN/m 

 

A carga última a ser adotada é a menor delas, i.e., ( ) 193.02 =uq  MN/m. 

 

2.4.2.3 Comparação dos modelos de verificação 

 

 Como pode ser visto para ambas as seções acima a carga última é idêntica para 

ambos os modelos. O valor da reação do apoio central devido exclusivamente à ação da 

protensão é o mesmo, quer considerando-se a protensão como deformação imposta, 

quer como carregamento externo, como pode ser visto na Fig. 2.14. De fato, é usual ao 

verificar-se vigas continuas segundo o modelo 1 utilizar cargas equivalentes de 

protensão para o cálculo dos efeitos hiperestáticos. No caso em apreço, o valor do 

momento hiperestático na seção B-B pode ser calculado conforme expressão (2.1) (ver 

Fig. 2.14). 

2.13464643.040004.3203 =⋅−=hipM  kN-m     (2.50) 

valor idêntico ao obtido anteriormente. Devido à equivalência dos dois modelos a 

ambigüidade na consideração da protensão é comumente utilizada apesar de levar a 

NBR 6118 (ABNT, 2003), na alínea 17.2.4.2.1, a frisar que na verificação na ruptura 

deve-se levar em conta apenas os efeitos hiperestáticos da protensão: “os isostáticos de 

protensão não devem ser incluídos”. Observe-se que no modelo 2 não há necessidade de 

calcular efeitos hiperestáticos da protensão, pois a mesma é considerada como 

carregamento externo. Isto simplifica a verificação, uma vez que os esforços são 

diretamente obtidos das saídas dos programas de análise. Esta última observação é 

particularmente importante no caso de estruturas mais complexas que vigas contínuas, 

tais como pórticos e grelhas. 
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 Devido a diferenças na consideração da protensão entre os dois modelos, os 

momentos resistentes últimos sempre guardam a seguinte relação: 

( ) ( ) ePMM elouelou −= 1mod2mod        (2.51) 

isto pode ser observado nas tabelas 2.2 e 2.3, tanto para a seção A-A como a seção B-B. 
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CAPÍTULO 3 – RESISTÊNCIA ÚLTIMA DE SEÇÕES PROTENDIDAS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 A verificação de peças protendidas segundo as normas internacionais consta de 

três ingredientes: modelos de verificação, valores representativos da força de protensão 

e valores de cálculo da força de protensão. As normas européias, CEB-FIB (1990) e o 

projeto do novo EUROCODE 2, prEN 1992-1:2001, doravante chamado EC2 (CEN, 

1999), explicitamente permitem a utilização de qualquer dos dois modelos de 

verificação vistos anteriormente. O EC2 inclusive afirma na alínea 5.9.1 que ambos os 

modelos devem fornecer o mesmo resultado. Já a NBR 6118 (ABNT, 2003) e o ACI 

(2002) não comentam explicitamente sobre os modelos de verificação, porém, como 

utilizam diretamente o conceito de “momento hiperestático” de protensão há indicação 

implícita do modelo 1. 

 As normas européias e a NBR 6118 indicam três valores representativos para a 

força de protensão: valor médio, mP , valores característicos superior e inferior, supkP  e 

infkP . Já o ACI somente contempla unicamente o valor médio, mP . Exceto na NBR 

6118, as normas são unânimes em especificar mP  como o valor a ser utilizado nas 

verificações de capacidade resistente a flexão. A NBR 6118 (ABNT, 2003) faz ressalvas 

na alínea 9.6.1.3 quando as perdas superam 35% e no caso de “obras especiais”. 

 O valor de cálculo da força de protensão é dado por: 

kp PP γ=           (3.1) 

onde, pγ  = coeficiente de ponderação da protensão; kP  = valor representativo da 

protensão de uma dada seção no tempo considerado. 

Quanto ao fator de ponderação da força de protensão para a verificação do 

estado limite último de flexão, todas as normas exceto a NBR 6118 especificam 1=pγ . 

De fato, na alínea 11.7.1 da NBR 6118 (ABNT, 2003) é especificado 9.0=pγ  para 

ações favoráveis e 2.1=pγ  para ações desfavoráveis. As normas européias, que 

também possuem dois valores, especificam valor mínimo de 1 para pγ  sendo que o 

valor máximo somente deverá ser utilizado em verificações locais, ou em estados 

limites de instabilidade no caso de protensão externa. 
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 Como a protensão é, na esmagadora maioria das vezes, efeito favorável no caso 

da capacidade resistente a flexão, deve-se adotar 9.0=pγ . No entanto, se isto for 

utilizado, os resultados da análise de capacidade resistente segundo os dois modelos de 

consideração somente coincidirão se o pré-alongamento e as cargas equivalentes de 

protensão forem computados com base no mesmo valor de cálculo da força de 

protensão. 

 

3.2 ESTADO LIMITE ÚLTIMO DE FLEXÃO SEGUNDO A NBR 6118 

 

 A segurança das estruturas de concreto deve sempre ser verificada em relação 

aos estados limites últimos. Os estados limites de serviço são aqueles relacionados à 

durabilidade das estruturas, aparência, conforto do usuário e à boa utilização funcional 

das mesmas, onde a segurança das estruturas de concreto pode exigir a verificação de 

alguns estados limites de serviço, constantes das alíneas 3.2.2 – 3.2.8 da NBR 6118 

(ABNT, 2003). 

Serão detalhados nesta seção procedimentos de verificação do estado limite 

último de flexão para seções de vigas protendidas carregadas transversalmente e sujeitas 

à flexão simples, correspondente ao modelo 1, ou composta, correspondente ao modelo 

2, segundo a NBR 6118. 

O esgotamento da capacidade resistente das peças de concreto estrutural tanto 

pode ocorrer pela ruptura do concreto comprimido, quanto pela deformação excessiva 

da armadura tracionada. Tendo em vista as dificuldades de caracterização do 

esgotamento da capacidade resistente das peças submetidas a solicitações normais, 

considera-se um estado limite último convencional, designado por estado limite último 

de ruptura ou de deformação plástica excessiva. Este estado limite último é alcançado 

quando na fibra mais comprimida de concreto o encurtamento é igual a um valor último 

convencional, ou quando a armadura tracionada tem um alongamento igual ao valor 

último convencional. As relações constitutivas resistentes para os materiais estão 

indicadas nas Figs. 3.1 e 3.2. 
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Figura 3.1 – Diagrama tensão-deformação parábola-retângulo idealizado para concreto 

 

 
Figura 3.2 - Diagrama tensão-deformação para armaduras; a) passiva; b) ativa 

 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO 

 

 O estado limite último é caracterizado quando a distribuição das deformações na 

seção transversal pertencer a um dos domínios definidos na Fig. 3.3, ou seja, a 

configuração deformada deve ser tal que passe por pelo menos um dos pontos A, B ou 

C. 
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Figura 3.3 – Domínios do estado limite último (ELU) de uma seção transversal 

 

Na análise dos esforços resistentes foram consideradas as seguintes hipóteses: 

a) As seções transversais se mantêm planas após deformação. 

b) A deformação dos aços passivos aderentes ou o acréscimo de deformação dos aços 

ativos aderentes em tração ou compressão é o mesmo do concreto ao nível das 

armaduras.  

A hipótese das seções planas após deformação pode ser representada pela 

seguinte expressão: 

( ) yy φεε += 0  ; 
H

bt εε
φ

−
=       (3.2) 

onde, y  = distância da fibra considerada ao baricentro da seção (positivo tomado para 

cima); ( )yε  = deformação (positivo para alongamento); 0ε  = deformação da fibra 

passando pelo CG da seção; φ  = curvatura da seção; tε  =  deformação da fibra no topo 

da seção; bε = deformação da fibra na base da seção; H  = altura da peça. 

 As deformações das fibras extremas correspondentes ao estado limite último 

podem ser convenientemente expressas em função de um único parâmetro 

adimensional, D (MUSSO, 1987). É apresentado abaixo procedimento ligeiramente 

modificado de modo a incluir o domínio 4a. A deformação correspondente a fibra 

extrema de concreto comprimido, ( )Dsε , e  a deformação correspondente a fibra 

extrema de aço tracionado, ( )Diε , podem ser vistas na Fig. 3.4 para um período 

arbitrário D = 28 e a correspondente seção em análise. Na Tab. 3.1 é apresentada a 

correspondência entre os domínios 1 a 5 (para momento positivo) e 5` a 1` (para 

momento negativo) com valor de D. 
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Figura 3.4 – Gráfico das funções periódicas do parâmetro D na seção considerada 

 

Tabela 3.1 – Correspondência entre os domínios do ELU e D 

Dom. D ys εs(D)%0 yi εi(D)%0 

1 20 <≤ D  supy  D510 −  miny  10  

2 72 <≤ D  supy  D7.04.1 −  miny  10  

3/4 127 ≤≤ D  supy  5.3−  miny  D224 −  

4a 1312 << D  supy  5.3−  miny  Daa 4412 εε −  

5 1413 <≤ D  supy  D5.123 +−  infy  D226 −  

5` 1514 ≤≤ D  supy  D230 +−  infy  D5.119 −  

4a` 1615 << D  maxy  Daa ``16 44 εε +−  infy  5.3−  

3`/4` 2116 <≤ D  maxy  D232 +−  infy  5.3−  

2` 2621 <≤ D  maxy  10  infy  D7.02.18 +−  

1` 2826 ≤≤ D
 

maxy  10  infy  D5130 +−  

 

onde, sy  = distância da fibra extrema comprimida ao CG da peça; iy  = distância da 

fibra extrema tracionada ao CG da peça. Ainda da Tab. 3.1 tem-se que: 
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para momento positivo: ( )mininf4
5.3 yy

Ha −=ε     (3.3) 

para momento negativo: ( )maxsup4
5.3` yy

Ha −=ε     (3.4) 

onde a4ε  (e conseqüentemente `4aε ) corresponde ao segmento indicado na Fig. 3.5. As 

demais variáveis podem ser vistas na Fig. 3.6. 

 

 
Figura 3.5 – Variável a4ε  

 

 

Figura 3.6 – Seção transversal genérica com armadura dupla 

 

onde, maxy  = distância da armadura superior ao CG da peça; miny  = distância da 

armadura inferior ao CG da peça. 
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3.2.2 ROTINAS DE CÁLCULO PARA VERIFICAÇÃO DE SEÇÕES 

PROTENDIDAS 

 

Nesta etapa é apresentada uma descrição da seqüência lógica para as rotinas de 

cálculo desenvolvidas com o software Mathcad 2000 Professional (MathSoft, 2000), 

acompanhada do fluxograma contendo os principais passos para a verificação de seções 

protendidas no estado limite último de flexão segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003). 

 

3.2.2.1 Rotina 1 – cálculo do momento último de projeto pelo modelo 1 

 

 Inicialmente são solicitados todos os dados necessários ao processamento da 

rotina.  São dados referentes à seção de concreto, as camadas de armação e fatores de 

ponderação. De posse desses dados de entrada inicia-se a análise da seção visando à 

obtenção do perfil de deformação da mesma. Para isso, os principais passos são 

executados: definição das relações constitutivas para concreto e aço assim como a 

definição da função do esforço normal em relação às deformações seccionais, conforme 

expressão abaixo. 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )∫ ∑ ∑++=
sup

inf

,,,
y

y scam pcam
pdpsdscd DyADyAdyDyybDNr εσεσεσ   (3.5) 

onde, Nr  = esforço normal resultante na seção; ( )yb  = largura da seção na ordenada y ; 

cam s = camadas de armadura passiva na seção; cam p = camadas de armadura ativa na 

seção. 

 O perfil de deformações seccionais correspondentes ao estado limite último é 

encontrado resolvendo a expressão: 

( ) 0=DNr           (3.6) 

onde com o valor de D calcula-se o valor do momento resistente de projeto, Mr , pela 

seguinte expressão: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) p

y

y scam pcam
pdpssdscd yDyAyDyAdyyDyybDMr ∫ ∑ ∑++=

sup

inf

,,, εσεσεσ  (3.7) 
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3.2.2.2 Rotina 2 – cálculo do momento último de projeto pelo modelo 2 

 

 Nesta rotina também são fornecidos os dados referentes à seção de concreto, as 

camadas de armação e fatores de ponderação. Como diferencial em relação à rotina 1 na 

análise da seção visando à obtenção do perfil de deformação, tem-se que na definição da 

relação constitutiva para o aço de protensão o mesmo tem sua origem deslocada para o 

ponto ( )pp σε ,∆ . As demais relações constitutivas em nada se alteram. O perfil de 

deformações seccionais no estado limite último é encontrado resolvendo a expressão: 

( ) 0=− NdDNr          (3.8) 

onde Nd  corresponde ao esforço normal atuando na seção e é calculado pela expressão: 

NqNpNd fγ+=          (3.9) 

onde, Np  = valor de cálculo do esforço normal devido a protensão (negativo para 

compressão); fγ  = fator de ponderação dos esforços solicitantes; Nq  = valor do 

esforço normal adicional. Com o valor de D calcula-se o momento resistente de projeto 

conforme a expressão (3.7). 

 

 
Figura 3.7 – Fluxograma das rotinas 1 e 2 
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3.2.3 EXEMPLO 

 

 Esta seção ilustra numérica e graficamente as duas rotinas desenvolvidas para 

verificação de seções protendidas no estado limite último de flexão segundo a NBR 

6118 (ABNT, 2003). 

 Pode-se observar das Figs. 3.8 e 3.9 o fornecimento de dados da geometria da 

seção e relações constitutivas dos materiais, assim como a obtenção do perfil de 

deformações seccionais e o momento último de projeto para a referida seção. 

 

 
Figura 3.8 – Rotina 1 



 

 

34

 

 
Figura 3.9 – Rotina 2 

 

 Da expressão 2.51 e Fig. 3.8, tem-se: 

( ) ( ) ∑−=
pcam

ePDMrDMr 12         (3.10) 

( ) 383.3
1000

483.0301.5613.0265.5818.135.19943.42 =
⋅+⋅

⋅⋅−=DMr     MN-m (3.11) 

que é idêntico ao valor da Fig. 3.9. Idênticos também são os perfis de deformações 

seccionais apresentados nas Figs. 3.8 e 3.9 (ver alínea 2.4.1.3). 
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CAPÍTULO 4 – PÓRTICOS PROTENDIDOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

No caso de pórticos carregados transversalmente, a verificação à flexão no 

estado limite último e de serviço, diferentemente do caso de vigas, envolve um 

problema de flexão composta, tanto no modelo 1 quanto no modelo 2 de verificação da 

protensão. 

 

4.2 EXEMPLO 

 

Considere o pórtico hiperestático protendido indicado na Fig. 4.1, onde o traçado 

do cabo de protensão é dividido em quatro trechos parabólicos concordantes, como 

mostrado na Fig. 4.2 para metade do vão da viga. O objetivo é determinar a intensidade 

do carregamento uniformemente distribuído ao longo de toda a viga, uq , para que a 

primeira seção atinja o estado limite último de flexão. A força efetiva de protensão é 

6.3=P  MN e com o propósito de simplificar a discussão do problema adotou-se as 

simplificações constantes do item 2.4 (ver capítulo 2). 

Verificaremos o pórtico pelos modelos 1 e 2 como indicado na Fig. 4.3 a) e b), 

respectivamente. Serão analisadas duas seções distintas da viga: a seção 1-1 e a      

seção 2-2. 

 

 
Figura 4.1 – Pórtico hiperestático protendido 
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Figura 4.2 – Traçado do cabo no pórtico e localização das seções analisadas 

 

 
Figura 4.3 – Diagramas tensão-deformação; a) modelo 1; b) modelo 2 

 

4.2.1 MODELO 1 

 

Por ser uma estrutura hiperestática a restrição elástica oferecida pelos pilares do 

pórtico acarretam o surgimento de esforços externos, denominados efeitos hiperestáticos 

da protensão, que precisam ser levados em consideração na verificação à ruptura. No 
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pórtico em apreço os efeitos hiperestáticos são: momento fletor hiperestático e esforço 

normal hiperestático. 

O esforço normal hiperestático ocasionado pela ação da protensão corresponde à 

reação dos pilares do pórtico a deformação axial imposta à viga pela protensão, 

ocasionando assim um esforço normal de tração na peça que leva a diminuição do 

esforço normal de protensão. 

Para cada seção o procedimento de cálculo será: 

- Calcular o momento fletor resistente último, uM . 

- Calcular o momento solicitante em função do carregamento externo unitário, 1qM . 

- Da igualdade dos momentos resistentes e solicitantes calcula-se o valor de uq  para 

qual a seção em apreço atinja o estado limite último. 

Os momentos resistentes últimos nas seções 1-1 e 2-2 da viga, calculados em 

relação ao CG da seção, são dados por: 

( ) ( ) ( )pppycu cobyAfayFM −+−= supinf1 2      (4.1) 

onde, supy  = infy . 

A resultante das tensões de compressão vale: 

1XAfF ppyc −=          (4.2) 

onde, 1X  = esforço normal hiperestático de tração. 

A profundidade do bloco de compressão é dada por: 

bf
F

a
ck

c

85.0
=          (4.3) 

 No modelo 1 o momento solicitante em uma dada seção vale: 

21 XMqM qusu +=          (4.4) 

onde, 2X  = momento fletor hiperestático. 

 Podemos romper a estrutura do pórtico na sua seção de simetria, colocando nesta 

seção um vínculo que impeça sua rotação e seu deslocamento horizontal, deixando livre 

o deslocamento vertical, obtendo assim uma estrutura somente duas vezes hiperestática 

a resolver. A cada um dos deslocamentos impedidos corresponde uma reação do 

vínculo, existindo, no caso, uma reação de força e uma reação de momento, como 

mostrado na Fig. 4.4. 
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Figura 4.4 – Ilustração do método da flexibilidade 

 

 As equações que exprimem as condições de compatibilidade do sistema 

principal da Fig. 4.4 podem ser escritas da forma: 









=








+
















0
0

02

01

2

1

2221

1211

δ
δ

δδ
δδ

X
X

       (4.5)
 

onde 11δ , 12δ , 21δ  e 22δ correspondem as flexibilidades devido a aplicação de uma 

carga unitária e momento unitário; 01δ  e 02δ  correspondem as deformações impostas a 

estrutura pela ação da protensão. 

Aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, tem-se: 

∫ 









+








=

4

0

1
1

1
111 dx

IE
M

ML
AE

N
N

pc
v

vc

δ       (4.6) 

∫ 









==

4

0

2
12112 dx

IE
M

M
pc

δδ         (4.7) 

∫ ∫ 









+








=

10

0

4

0

2
2

2
222 dx

IE
M

Mdx
IE

M
M

pcvc

δ       (4.8) 

v
vc

L
AE
PN 







 −
= 101δ          (4.9) 
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∫ 







=

10

0
202 dx

IE
ePM

vc

δ         (4.10) 

onde, vA  = área da seção transversal da viga; pI  = momento de inércia do pilar; vI  = 

momento de inércia da viga; vL  = comprimento do trecho de viga considerada. 

 Resolvendo o sistema para os dados em apreço tem-se: 7.2191 =X  kN e 

39.2852 −=X  kN-m, correspondentes aos efeitos hiperestáticos da protensão. 

 A carga última, uq , nas seções consideradas são: 

seção 1-1: ( ) ( )
1

21
1

q

u
u M

XM
q

−
−=        (4.11) 

seção 2-2: ( ) ( )
1

21
1

q

u
u M

XM
q

+
=        (4.12) 

Dados do concreto e armação são descritos na Tab. 4.1. Na Tab. 4.2 são 

apresentados os resultados obtidos para as seções 1-1 e 2-2. 

 

Tabela 4.1 – Dados numéricos para o exemplo do pórtico 

Dados do concreto e do aço 

50=ckf                                    MPa    195000=pE                            MPa 

98.39597=cE                          MPa    385.7=∆ pε                             ‰ 

1900=pyf                                MPa   3105.2 −×=pA                         m2 

 

Tabela 4.2 – Resultados para o modelo 1 

Modelo 1 

Seção 1-1 Seção 2-2 

53.4=cF                                 MN 53.4=cF                                MN 

178.0=a                                 m 178.0=a                                m 

( ) 668.31 =uM                         MN-m ( ) 668.31 =uM                        MN-m 

( ) 14.01 =uq                             MN/m ( ) 155.01 =uq                          MN/m 

 

 Carga última a ser adotada é  ( ) 14.01 =uq  MN/m. 
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4.2.2 MODELO 2 

 

Para cada seção o procedimento de cálculo do momento resistente a ser utilizado 

será semelhante ao do modelo 1. No entanto, as seções neste modelo estão sujeitas ao 

esforço normal resultante da protensão. 

 Os momentos resistentes últimos nas seções 1-1 e 2-2, são: 

( ) ( ) ( ) ( )ppppycu cobyAfayFM −−+−= supinf2 2 σ     (4.13) 

A resultante das tensões de compressão vale: 

( ) NAfF pppyc +−= σ         (4.14) 

onde, N  = esforço normal resultante da protensão. O valor de N  é dado pela diferença 

entre o valor da força efetiva de protensão e o valor da reação exercida no apoio.   

A profundidade do bloco de compressão, a , é dado como na expressão (4.3). 

O valor do momento solicitante em uma dada seção é: 

qpqusu MMqM += 1          (4.15) 

 As cargas equivalentes de protensão, utilizando as expressões (2.6 – 2.9), valem: 

( ) ( )( )
( ) 399.182

733
2 2211

3 −=
+

+
−= −− eeP

w  kN/m     (4.16) 

( ) ( )( )
( ) 171.78

737
2 2211

7 =
+

+
= −− eeP

w   kN/m     (4.17) 

Na Fig. 4.5 a) tem-se o esquema da protensão como carregamento externo e na 

Fig. 4.5 b) tem-se o diagrama de momentos fletores devido a esse carregamento assim 

como o diagrama de esforço normal resultante e as reações exercidas nos apoios, onde 

as unidades são o kN e m. Observe-se ainda da Fig. 4.5 b) que as reações exercidas nos 

apoios correspondem a esforço normal de tração na viga do pórtico, responsável pela 

diminuição do esforço normal de protensão. 

Da Fig. 4.5 tem-se: 

3.33807.2193600 =−=N    kN     (4.18) 

que corresponde ao esforço normal resultante da protensão atuando na viga do pórtico. 
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Figura 4.5 – Protensão como carregamento externo; a) cargas; b) diagramas e reações 

 

A carga última nas seções consideradas valem: 

seção 1-1: ( ) ( )
1

2
2

q

qpu
u M

MM
q

+
−=        (4.19) 

seção 2-2: ( ) ( )
1

2
2

q

qpu
u M

MM
q

−
=        (4.20) 

Os valores numéricos obtidos estão mostrados na Tab. 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Resultados para o modelo 2 

Modelo 2 

Seção 1-1 Seção 2-2 

53.4=cF                                  MN 53.4=cF                                MN 

178.0=a                                  m 178.0=a                                m 

( ) 3.22 =uM                             MN-m ( ) 3.22 =uM                           MN-m 

( ) 14.02 =uq                             MN/m ( ) 155.02 =uq                         MN/m 
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 Carga última a ser adotada é ( ) 14.02 =uq  MN/m, que é idêntica ao valor da 

expressão (4.11). Idênticos também são os valores das expressões (4.12) e (4.20). 

 As reações nos pilares do pórtico são iguais e devidas exclusivamente à ação da 

protensão, quer considerando-se a protensão como deformação imposta, quer como 

carregamento externo. 

O valor do momento fletor hiperestático na seção 2-2 da viga pode ser calculado 

conforme expressão (2.1). 

( ) 39.28538.0360061.1082 =⋅−−−=hipM   kN-m    (4.21) 

valor idêntico ao obtido no modelo 1, mostrando assim novamente a equivalência dos 

modelos de verificação da protensão. 

Observe-se que a utilização do modelo 2 simplifica a verificação, uma vez que 

os esforços são diretamente obtidos das saídas dos programas de análise. Isto é 

particularmente importante no caso de estruturas como pórticos e grelhas, onde a 

utilização do modelo 1 de verificação pode conduzir a complexos sistemas de equações 

para o tratamento das deformações impostas. 
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CAPÍTULO 5 – LAJES PROTENDIDAS 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

No caso de lajes carregadas transversalmente, a verificação à flexão no estado 

limite último e de serviço, como no caso de pórticos, envolve um problema de flexão 

composta, tanto no modelo 1 quanto no modelo 2 de verificação da protensão, pela ação 

do esforço normal hiperestático e esforço normal de protensão, respectivamente. 

Como visto anteriormente, o cálculo dos efeitos hiperestáticos é relativamente 

simples no caso de vigas contínuas, porém torna-se mais complexo no caso de pórticos 

e grelhas, sendo inviável no caso de lajes e cascas. 

No estudo de lajes, por conta da maior simplicidade de modelação e 

programação utiliza-se técnica bastante utilizada na prática do dimensionamento, que 

consiste em modelar a laje como um conjunto de elementos de grelha. 

 

5.2 MODELAGEM POR GRELHA 

 

A modelagem por grelha é bastante conhecida pela sua facilidade de 

compreensão, uso e precisão dentro de uma larga variedade de seções de lajes. O 

método consiste em modelar a laje como um conjunto de elementos de grelha, 

distribuindo a rigidez longitudinal e transversal da laje, respectivamente, nos elementos 

longitudinais e transversais da grelha, através de suas inércias a flexão e torção 

(HAMBLY, 1991). 

Considere uma laje dividida em faixas, onde cada faixa representa um elemento 

de grelha cujo eixo coincide com os das faixas, com propriedades geométricas de forma 

a representarem, o melhor possível, a laje. 

 As cargas são aplicadas exclusivamente aos nós, sendo seu valor a resultante do 

carregamento externo na área de influência de cada nó. No resultado das análises tem-se 

descontinuidade no diagrama de momentos nas duas direções. Para os momentos 

fletores, em cada nó, tomaremos a média das duas barras que nele incidirem. No caso de 

momentos torsores tomaremos a média das quatro barras que incidem nos nós. 

 Considere uma laje com vãos de 4 x 3 m, respectivamente, nas direções X e Z, 

dividida em faixas de 0.5 m em ambas as direções para modelagem por grelha e, malha 

de 12 por 8 para elementos finitos (ver Fig. 5.1). 
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Figura 5.1 – Laje modelada por grelha e elementos finitos 

 

 Na modelagem por grelha, representaremos cada faixa por um elemento de 

grelha cujo eixo coincida com os das faixas. Cada elemento de grelha consiste numa 

barra, cuja inércia a flexão é demonstrada a seguir. 

 Para vigas tem-se que: 

κIEM =           (5.1) 

onde, M  = momento fletor da viga; κ  = curvatura na direção longitudinal da viga. Já 

para lajes maciças isotrópicas, o momento fletor por unidade de largura nas duas 

direções, m , vale: 

κ
υ )1(12 2

3

−
=

hEm          (5.2) 

e 

msM =           (5.3)  
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κ
υ

κ
)1(12 2

3

−
=

hEsIE         (5.4) 

onde, 

)1(12 2

3

υ−
=

hsI          (5.5) 

com, h  = altura da seção; υ  = coeficiente de Poisson; s  = largura considerada. 

 A determinação da inércia a torção de cada elemento de grelha se baseia na 

equação: 

 
JG
lT

=φ           (5.6) 

onde, 

z
d

∂
∂

=
ωφ           (5.7) 

com, φd  = ângulo de torção no comprimento xδ ; T  = momento torsor; l  = 

comprimento da viga; G  = módulo de cisalhamento; J  = constante de torção; ωd  = 

deslocamento na direção Y, como indicado na Fig. 5.2. Conseqüentemente: 

zxdx
d

∂∂
∂

=
ωφ 2

          (5.8) 

onde, xzdxd κφ =  = curvatura na direção XZ. Tem-se: 

dx
dJGT φ

=           (5.9) 

 

 
Figura 5.2 – Segmento de viga sujeito à torção 
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 Para lajes maciças, o momento torsor por unidade de largura, xzm , vale: 

xzxz
hEm κυ

υ
)1(

)1(12 2

3

−
−

=         (5.10) 

e 

TmsM xzxz ==          (5.11) 

dx
dJEhEs xz
φ

υ
κυ

υ )1(2
)1(

)1(12 2

3

+
=−

−
      (5.12) 

onde, 

6
)1(

)1(12
)1(2 3

2

3 hshEs
E

J =−
−

+
= υ

υ
υ       (5.13) 

com, xzM  = momento torsor da viga. 

Dados da laje e concreto são descritos na Tab. 5.1. Na Tab. 5.2 são apresentados 

os resultados das propriedades geométricas dos elementos de grelha e carga nodal a ser 

aplicada em cada nó, resultado de um carregamento de 4.3 kN/m2 vezes à área de 

influência de cada nó (0.25 m2). 

 

Tabela 5.1 – Dados numéricos para o exemplo 

Dados da laje e concreto 

Espessura = 0.08                     m 367.21287=csE                      MPa 

20=ckf                                  MPa 2.0=υ  

 

Tabela 5.2 – Resultados das propriedades geométricas e carga nodal 

Resultados 

04.0=A                                  m2 510267.4 −×=J                       m4 
510222.2 −×=I                       m4 Carga nodal = 1.075                kN 

 

 A Fig. 5.3 mostra o modelo de elementos de grelha utilizado para representar a 

laje. Os apoios mostrados na Fig. 5.3 são engastados a torção e, as saídas do programa 

de análise estrutural para este método constam da Tab. 5.3 nos nós A e B indicados na 

figura. As Figs. 5.4, 5.5 e 5.6 mostram as saídas do programa de análise estrutural, para 

momentos fletores e momentos torsores, utilizando o Método dos Elementos Finitos, 
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cujos resultados na região próxima aos nós A e B da Fig. 5.3 também constam da Tab. 

5.3. 

 

 
Figura 5.3 – Conjunto de elementos de grelha para o exemplo 

 

 
Figura 5.4 – Momentos fletores na direção X 
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Figura 5.5 – Momentos fletores na direção Z 

 

 

 
Figura 5.6 – Momentos torsores na direção XZ 
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Tabela 5.3 – Saídas do programa de análise estrutural para os dois métodos 

Saídas 

Modelagem por grelha Elementos finitos 

Deslocamento em Y (m) 

00264.0=Aδ  00243.0=lajedacentroδ  

Momento fletor na direção X (kN-m / m) 

39.1
5.0

)66.073.0(5.0
=

+⋅
=Am  61.1=Am  

Momento fletor na direção Z (kN-m / m) 

72.2
5.0

)40.132.1(5.0
=

+⋅
=Am  52.2=Am  

Momento torsor na direção XZ (kN-m / m) 

725.1
5.0

)94.077.081.093.0(25.0
=

+++⋅
=Bm 52.1=Bm  

 

 Os esforços e deslocamentos são semelhantes aos obtidos por elementos finitos e 

resultam em dimensionamento atendendo as condições do teorema do limite inferior da 

análise limite e, portanto seguro. 

Devido à variedade de formas estruturais para lajes de pontes e viadutos, objeto 

deste capítulo, é difícil precisar uma regra geral para escolha das faixas a serem usadas 

na modelagem por grelha. Contudo, algumas recomendações são válidas, não devendo 

ser vistas como absolutas, mas usadas dentro de um bom julgamento de engenharia, 

conforme descritas a seguir: 

i. O conjunto de elementos de grelha deve ser locado de forma a acompanhar 

concentração de armação, cabos de protensão ou elementos pré-moldados 

integrantes das lajes, assim como ter seus nós coincidindo com os apoios da laje. 

ii. Considera-se como razoável espaçamento de uma a três vezes a altura da laje 

entre eixos dos elementos longitudinais e transversais. Ambos espaçamentos 

menores que ¼ do vão efetivo da laje. 

iii. Recomenda-se para os elementos longitudinais extremos da seção, que seus 

eixos distem de 0.3 da altura da laje, de forma a posicionar esses elementos junto 

a resultante dos esforços tangenciais devidos a ação de torção na laje. 

iv. No estudo de efeitos locais, como na região dos apoios, o refinamento da malha 

pode se tornar necessário. 
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5.3 EXEMPLO 

 

Considere o tabuleiro de um viaduto hiperestático protendido indicado nas Figs. 

5.7 e 5.8, onde o traçado dos cabos de protensão é mostrado através das coordenadas 

descritas na Tab. 5.4. O objetivo é determinar a intensidade do máximo carregamento 

móvel sobre o tabuleiro do viaduto através de um coeficiente de majoração da carga 

móvel, λ , para que a primeira seção atinja o estado limite último de flexão. A força 

efetiva média de protensão em cada um dos 16 segmentos, no qual foi dividido o vão, 

também é mostrada na Tab. 5.4. A seção transversal da laje do viaduto apresenta células 

circulares ao longo de todo seu comprimento, uma vez que não foi previsto neste caso 

diafragma sobre os apoios da laje. A discussão do problema adota os procedimentos de 

verificação do estado limite último de flexão segundo a NBR 6118 (ABNT, 2003). 

 

Tabela 5.4 – Coordenadas e força efetiva de protensão do cabo nos segmentos do vão 

Excentricidade do cabo (m) Força efetiva de protensão (kN) 
Segmentos 

einicial emédio efinal Pinicial Pmédio Pfinal 

1 0.000 -0.050 -0.100 21055.3 21087.8 21120.3 

2 -0.100 -0.150 -0.200 21120.3 21150.7 21181.1 

3 -0.200 -0.249 -0.299 21181.1 21193.5 21205.9 

4 -0.299 -0.349 -0.399 21205.9 21193.1 21180.3 

5 -0.399 -0.444 -0.488 21180.3 21192.7 21205.2 

6 -0.488 -0.494 -0.500 21205.2 21303.5 21401.8 

7 -0.500 -0.500 -0.500 21401.8 21443.7 21485.5 

8 -0.500 -0.500 -0.500 21485.5 21494.9 21504.2 

9 -0.500 -0.500 -0.500 21504.2 21488.0 21471.8 

10 -0.500 -0.500 -0.500 21471.8 21455.3 21438.9 

11 -0.500 -0.478 -0.456 21438.9 21537.9 21636.9 

12 -0.456 -0.378 -0.300 21636.9 21550.0 21463.1 

13 -0.300 -0.164 -0.028 21463.1 21296.7 21130.3 

14 -0.028 0.155 0.338 21130.3 20719.6 20309.0 

15 0.338 0.419 0.499 20309.0 20040.3 19771.5 

16 0.499 0.500 0.500 19771.5 19889.2 20006.9 
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 O final dos segmentos 6 e 16 corresponde às seções 1-1 e 2-2, respectivamente, 

da Fig. 5.7. Cada segmento tem 1.5 m de comprimento, totalizando os 24 m do vão. As 

forças constantes da Tab. 5.4 se referem à força de protensão aplicada aos 16 cabos da 

seção mostrada na Fig. 5.8. 

 

 
Figura 5.7 – Vão da laje hiperestática protendida 

 

 
Figura 5.8 – Seção transversal da laje 

 

Na modelagem por grelha do tabuleiro do viaduto utilizou-se o conjunto de 

elementos de grelha mostrado na Fig. 5.9. As peças longitudinais internas tiveram seus 

eixos locados a meia distância entre os centros de células adjacentes e, as longitudinais 

externas a meia distância entre o limite da laje e o centro da célula adjacente, i.e., 

espaçamento de 1.2 m para ambas as peças. As peças longitudinais externas e internas 

da grelha são representadas pelas porções de seção ilustradas na Fig. 5.9. 

Como o diâmetro das células excede em 60% a altura da seção, a laje é tratada 

como uma placa ortotrópica e as propriedades dos elementos longitudinais e 

transversais são determinadas separadamente (O’BRIEN e KEOGH, 1999). 
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Figura 5.9 – Conjunto de elementos de grelha utilizado 

 

 O cálculo da inércia a flexão das porções de seções longitudinais segue a 

metodologia clássica, aqui apenas desprezando-se o valor )1( 2υ−  da expressão (5.5). 

Na determinação da inércia a flexão das porções de seções transversais recomenda-se 

usar o Método de Elliott (O’BRIEN e KEOGH, 1999), onde o mesmo é uma função da 

altura da seção e diâmetro das células. 


















−=

43

95.01
12 h

dhi v         (5.14) 

onde, i  = momento de inércia por unidade de largura; vd  = diâmetro da célula. 

Conseqüentemente, para as porções de seções transversais, o momento de 

inércia vale: 

isI lt ⋅=           (5.15) 

onde, tI  = momento de inércia das peças transversais; ls  = medida do segmento 

longitudinal do elemento de grelha. 

 Como fator de limitação, a expressão (5.14) não leva em conta o espaçamento 

das células. Sendo as células da seção espaçadas de três a quatro vezes a altura da seção, 

não se poderia utilizar a expressão (5.14), uma vez que as peças transversais teriam uma 



 

 

53

 

maior rigidez. Esta expressão considera também que o centro das células e o centróide 

da seção estão a meia altura. 

 Para a inércia a torção de lajes vazadas por unidade de altura, recomenda-se usar 

o Método de Ward e Cassell (O’BRIEN e KEOGH, 1999). Este fornece os valores 

constantes na Tab. 5.5 para a razão de rigidez a torção de lajes vazadas para lajes 

maciças de mesma altura. 

 

Tabela 5.5 – Razão de rigidez a torção 

vv sd   

0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 

0.90 0.45 0.48 0.51 0.56 0.62 

0.85 0.55 0.58 0.61 0.64 0.69 

0.80 0.64 0.66 0.68 0.71 0.75 

0.75 0.70 0.72 0.74 0.77 0.80 

0.70 0.76 0.78 0.79 0.82 0.84 

0.65 0.81 0.82 0.84 0.86 0.88 

hdv  

0.60 0.85 0.86 0.87 0.89 0.90 

 

Da Fig. 5.8 tem-se que ambas as razões hdv  e vv sd  são 0.67, onde, vd  = 

diâmetro da célula e vs  = espaçamento entre centróides de células adjacentes. 

Interpolando os valores da Tab. 5.5 obtém-se uma razão de rigidez a torção de 0.83, 

onde a constante de torção para as peças longitudinais e transversais da grelha valem: 

6
83.0

3hj =           (5.16) 

jsJ tl =           (5.17) 

jsJ lt =           (5.18) 

onde, j  = constante de torção por unidade de largura; lJ  = constante de torção das 

peças longitudinais; tJ  = constante de torção das peças transversais; ts  = medida do 

segmento transversal do elemento de grelha. 

A Tab. 5.6 sintetiza as propriedades geométricas das peças longitudinais e 

transversais do modelo de grelha adotado. 
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Tabela 5.6 – Síntese das propriedades geométricas 

Propriedades das seções 

Longitudinal Externa Longitudinal Interna Transversal 

189.1=A                    m2 937.0=A                   m2 8.1=A                      m2 

163.0=I                    m4 153.0=I                   m4 175.0=I                  m4 

287.0=J                   m4 287.0=J                  m4 359.0=J                 m4 

 

As fotos seguintes ilustram a execução de um trecho curvo do tabuleiro de um 

viaduto hiperestático protendido, pertencente ao complexo viário do Aeroporto 

Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre. 

 

        Foto 5.1 – Moldagem das células                         Foto 5.2 – Armação da laje 

 

         Foto 5.3 – Concretagem da laje                      Foto 5.4 – Macaco de protensão 
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5.3.1 CARREGAMENTO 

 

 O carregamento aplicado aos nós dos elementos de grelha consiste da 

composição de cargas distribuídas multiplicadas pela área de influência de cada nó e 

cargas concentradas. As cargas distribuídas consistem do peso próprio das seções, 

pavimentação e carga de multidão. As cargas concentradas originam-se das rodas do 

veículo. 

 O valor das cargas distribuídas pela área de influência de cada nó vale: 

i) para peso próprio: 

25bAF extext =  kN/m3        (5.19) 

25intint bAF =  kN/m3        (5.20) 

ii) para pavimentação: 

24
2

espbaFext =  kN/m3        (5.21) 

24int espbaF =  kN/m3        (5.22) 

iii) para carga de multidão: 

5
2

baFext =  kN/m2         (5.23) 

5int baF =  kN/m2         (5.24) 

onde, extF  = carregamento concentrado nos nós da seção externa devido carregamento 

distribuído; intF  = carregamento concentrado nos nós da seção interna devido 

carregamento distribuído; extA  = área da seção transversal da peça longitudinal externa; 

intA  = área da seção transversal da peça longitudinal interna; a  = altura da área de 

influência; b  = base da área de influência; esp  = espessura do pavimento = 0.07 m. 

 A Fig. 5.10 mostra as áreas de influência para os nós das peças longitudinais 

externas e internas. 
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Figura 5.10 – Área de influência dos nós 

 

A Fig. 5.11 mostra a carga distribuída de multidão e as cargas concentradas do 

veículo de classe 45 sobre uma região da laje do viaduto. A Fig. 5.11 também 

exemplifica a simplificação adotada no tratamento das cargas móveis sobre a laje. 

 

 
Figura 5.11 – Carregamento de multidão e veículo 

 

 A carga concentrada das rodas do veículo coincide com os nós da grelha no 

sentido longitudinal para as hipóteses de carregamento das Figs. 5.14 e 5.15. O mesmo 

não ocorre no sentido transversal, sendo necessária a distribuição dessa carga como 

ilustra a Fig. 5.12. A Tab. 5.7 resume o valor das cargas aplicadas aos nós dos 

elementos de grelha. 
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Figura 5.12 – Distribuição das cargas do veículo nas peças transversais 

 

Tabela 5.7 – Resumo do valor das cargas aplicadas aos nós 

Seções 
Cargas (kN) 

Longitudinal Externa Longitudinal Interna 

Peso Próprio 44.577 35.149 

Pavimentação 1.512 3.024 

Multidão 4.5 9 

Veículo 60 Conforme Fig. 5.12 

 

5.3.2 HIPÓTESES DE CARREGAMENTO 

 

 No projeto de pontes e viadutos, em geral, cada vão da estrutura é dividido em 

dez segmentos, originando em cada vão onze seções para análise em cada uma das vigas 

principais. Neste caso, estão sendo analisadas apenas quatro seções das peças 

longitudinais, duas na porção externa e duas na porção interna, conforme Figs. 5.7 e 5.9. 

Na determinação do máximo carregamento móvel sobre o tabuleiro do viaduto 

para que uma das quatro seções em apreço atinja o estado limite último de flexão, 

considerou-se duas hipóteses de carregamento: hipótese 1 e hipótese 2. 

 Na hipótese 1 as cargas das rodas centrais do veículo foram posicionadas no 

primeiro vão a  15 m do apoio central, conforme ordenadas da linha de influência de 
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momentos fletores para a seção 1-1 do viaduto. As demais cargas foram aplicadas 

somente aos nós do primeiro vão.   

Na hipótese 2 as cargas das rodas centrais do veículo foram posicionadas no 

primeiro vão a  10.5 m do apoio central, conforme ordenadas da linha de influência de 

momentos fletores para a seção 2-2 do viaduto. As demais cargas foram aplicadas aos 

nós dos dois vãos. 

 A Fig. 5.13 ilustra as linhas de influência das seções consideradas. As Figs. 5.14 

e 5.15 mostram o posicionamento das cargas do veículo nas hipóteses 1 e 2. 

 

 
Figura 5.13 – Linhas de influência das seções consideradas da laje 

 

 

 
Figura 5.14 – Hipótese 1 de carregamento das cargas do veículo 
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Figura 5.15 – Hipótese 2 de carregamento das cargas do veículo 

 

5.3.3 MODELO 1 

 

Pelo Princípio de St Venant, considerando uniforme a tensão de protensão que 

atua nas seções 1-1 e 2-2 da laje do viaduto, posteriormente subdividindo 

proporcionalmente essa tensão nas porções de seção que formam os elementos de grelha 

longitudinal e subtraindo-se do esforço normal total dela resultante o esforço normal 

isostático de protensão em cada porção de seção, obtêm-se os esforços normais 

hiperestáticos de protensão. Esses esforços normais hiperestáticos correspondem a 

forças de tração e compressão, conforme parcela da força efetiva de protensão aplicada 

à porção de seção analisada. Este procedimento é mostrado a seguir, tomando por base 

as informações constantes da Tab. 5.4 e Fig. 5.8. 

i) seção 1-1: 

( )
( )
( )

11

11
11

−

−
− =

seção

final

A
P

σ          (5.25) 

i.1) porção externa: 

( ) ( ) extexttot AN 11−= σ          (5.26) 

( ) ( )
1116

3
−

= finalextiso PN         (5.27) 
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i.2) porção interna: 

( ) ( ) int11int ANtot −= σ          (5.28) 

( ) ( )
11int 16

2
−

= finaliso PN         (5.29) 

ii) seção 2-2: 

( )
( )
( )

22

22
22

−

−
− =

seção

final

A
P

σ          (5.30) 

ii.1) porção externa: 

( ) ( ) extexttot AN 22−= σ          (5.31) 

( ) ( )
2216

3
−

= finalextiso PN         (5.32) 

ii.2) porção interna: 

( ) ( ) int22int ANtot −= σ          (5.33) 

( ) ( )
22int 16

2
−

= finaliso PN         (5.34) 

para ambas vale: 

isotothip NNN −=          (5.35) 

onde, σ  = tensão de compressão na seção considerada da laje; finalP  = força efetiva de 

protensão na seção considerada da laje; totN , isoN  e hipN  = esforços normais de 

protensão na porção de seção considerada da laje, respectivamente, esforço normal total, 

isostático e  hiperestático. A Tab. 5.8 resume os valores de esforços normais. 

 

Tabela 5.8 – Resumo dos valores dos esforços normais 

Seção 1-1 

Esforço Normal (MN) Externa Interna 

hipN  -0.412 0.164 

totN  3.601 2.840 

Seção 2-2 

Esforço Normal (MN) Externa Interna 

hipN  -0.385 0.154 

totN  3.367 2.655 
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O surgimento desses efeitos hiperestáticos da protensão precisam ser levados em 

consideração na verificação à ruptura da seção. Na estrutura em apreço os efeitos 

hiperestáticos são: momento fletor hiperestático e esforço normal hiperestático. 

Para cada porção de seção o procedimento de cálculo será: 

- Calcular o momento fletor resistente último, ( )DMr . 

- Obter dos programas comerciais de análise estrutural o momento solicitante em função 

do carregamento externo permanente, gM . 

- Obter dos programas comerciais de análise estrutural o momento solicitante em função 

do carregamento externo móvel, qM . 

- Da igualdade dos momentos resistentes e solicitantes calcula-se o coeficiente de 

majoração do máximo carregamento externo móvel, λ , para qual uma das seções em 

apreço atinja o estado limite último. 

 No modelo 1 o momento solicitante em uma dada seção vale: 

hipqgsu MMMM ++= ϕλ5.135.1        (5.36) 

e 

232.1007.04.1 =−= lϕ         (5.37) 

onde, ϕ  = coeficiente de impacto para obras rodoviárias; l  = comprimento, em metros, 

de cada vão teórico do elemento carregado, segundo a NBR 7187 (ABNT, 1987). 

 O valor do momento hiperestático de protensão é obtido conforme a expressão 

(2.1), onde o momento total devido a protensão na seção considerada foi obtido dos 

programas comerciais de análise estrutural e o momento isostático de protensão da 

seguinte equação: 

eNM isoiso =           (5.38) 

Os valores, em MN-m, dos momentos resistentes últimos, momentos solicitantes 

em função do carregamento externo permanente, momentos solicitantes em função do 

carregamento externo móvel, momentos hiperestáticos devidos a protensão e coeficiente 

de majoração do carregamento externo móvel (adimensional), nas porções externa e 

interna das seções 1-1 e 2-2 da laje do viaduto nas hipóteses de carregamento 1 e 2, são 

mostrados na Tab. 5.9, sendo ilustrado nas Figs. 5.16 e 5.17 o cálculo dos momentos 

resistentes últimos para a porção externa da seção 1-1 e para a porção interna da seção 

2-2, através da rotina 1 de cálculo desenvolvida no capítulo 3. 
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Tabela 5.9 – Resumo dos valores para o modelo 1 

Seção 1-1 

Hipótese 1 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  hipM  λ  

Externa 5.154 
2

057.2058.2 +  
2

08.1097.1 +  0.682 2.22 

Interna 3.753 
2

931.1931.1 +  
2

982.0984.0 +  0.093 1.76 

Seção 1-1 

Hipótese 2 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  hipM  λ  

Externa 5.154 
2

546.1546.1 +  
2

7.0757.0 +  0.682 4.02 

Interna 3.753 
2

451.145.1 +  
2

675.0681.0 +  0.093 3.26 

Seção 2-2 

Hipótese 1 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  hipM  λ  

Externa -5.156 
2

368.137.1 −−  
2

599.0625.0 −−
0.276 6.64 

Interna -3.743 
2

281.128.1 −−  
2

548.0551.0 −−
0.827 5.99 

Seção 2-2 

Hipótese 2 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  hipM  λ  

Externa -5.156 
2

739.2739.2 −−
2

013.1057.1 −−
0.276 2.60 

Interna -3.743 
2

562.2562.2 −−
2

935.0938.0 −−
0.827 2.15 

 

 O coeficiente de majoração do máximo carregamento externo móvel a ser 

adotado da Tab. 5.9 é λ = 1.76. 
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Figura 5.16 – Momento resistente último da porção externa na seção 1-1 
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Figura 5.17 – Momento resistente último da porção interna na seção 2-2 
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5.3.4 MODELO 2 

 

Analogamente ao modelo 1, no modelo 2 o momento solicitante em uma dada 

seção vale: 

qpqgsu MMMM ++= ϕλ5.135.1        (5.39) 

A Tab. 5.10 mostra os valores, em MN-m, dos momentos da expressão (5.39) e 

λ  (adimensional). As Figs. 5.18 e 5.19 dão continuidade as Figs. 5.16 e 5.17. 

 

Tabela 5.10 – Resumo dos valores para o modelo 2 

Seção 1-1 

Hipótese 1 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  qpM  λ  

Externa 3.148 
2

057.2058.2 +  
2

08.1097.1 +  
2

332.1317.1 −−  2.22 

Interna 2.415 
2

931.1931.1 +  
2

982.0984.0 +  
2

249.124.1 −−  1.76 

Seção 1-1 

Hipótese 2 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  qpM  λ  

Externa 3.148 
2

546.1546.1 +  
2

7.0757.0 +  
2

332.1317.1 −−  4.02 

Interna 2.415 
2

451.145.1 +  
2

675.0681.0 +  
2

249.124.1 −−  3.26 

Seção 2-2 

Hipótese 1 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  qpM  λ  

Externa -3.281 
2

368.137.1 −−  
2

599.0625.0 −−
2

152.2152.2 +  6.64 

Interna -2.493 
2

281.128.1 −−  
2

548.0551.0 −−
2

078.2078.2 +  5.99 

Seção 2-2 

Hipótese 2 ( )DMr  gM35.1  qM848.1  qpM  λ  

Externa -3.281 
2

739.2739.2 −−
2

013.1057.1 −−
2

152.2152.2 +  2.60 

Interna -2.493 
2

562.2562.2 −−
2

935.0938.0 −−
2

078.2078.2 +  2.15 
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Figura 5.18 - Momento resistente último da porção externa na seção 1-1 
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Figura 5.19 - Momento resistente último da porção interna na seção 2-2 
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 O coeficiente de majoração do máximo carregamento externo móvel a ser 

adotado da Tab. 5.10 é λ = 1.76, que é idêntico ao valor obtido no modelo 1. 

 Como a verificação do estado limite último de flexão envolve um problema de 

flexão composta, tanto no modelo 1 quanto no modelo 2 de verificação da protensão, 

pela ação do esforço normal hiperestático e esforço normal de protensão, 

respectivamente, as rotinas de cálculo para a verificação de seções protendidas no 

estado limite último de flexão foram ligeiramente modificadas, como mostram as Figs. 

5.16, 5.17, 5.18 e 5.19. 

 Perceba-se que os valores dos esforços normais de tração e compressão, com 

sinais negativo e positivo, respectivamente, na Tab. 5.8, são trabalhados com sinais 

invertidos nas rotinas, como bem ilustram as figuras. 

 Observe, ainda, das Figs. 5.16 e 5.18, assim como das Figs. 5.17 e 5.19, que para 

ambos os modelos o perfil de deformações seccionais no estado limite último de flexão 

é idêntico, bem como se mantém a diferença de eP  do momento resistente último do 

modelo 1 para o modelo 2. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

 

Pelo exposto nos capítulos anteriores, as principais conclusões deste trabalho 

são: 

 

1. Independentemente da geometria da seção considerada e das relações 

constitutivas dos materiais, os dois modelos de verificação da protensão são 

equivalentes, com resultados idênticos no que se refere às deformações correspondentes 

ao estado limite último e cargas externas, exceto protensão, que correspondem ao 

colapso da estrutura. 

 

2. Devido a diferenças nos modelos de consideração da protensão, os momentos 

resistentes últimos sempre guardam entre si uma diferença correspondente ao esforço 

normal de protensão multiplicado pela excentricidade do cabo médio em relação ao CG 

da peça. 

 

3. Para 1≠pγ , os resultados da análise de capacidade resistente segundo os dois 

modelos de consideração da protensão somente coincidirão se o pré-alongamento e as 

cargas equivalentes de protensão forem computados com base no mesmo valor de 

cálculo da força de protensão. 

 

4. A NBR 6118 ao frisar que na verificação a ruptura deve-se levar em conta os 

efeitos hiperestáticos da protensão, leva a utilização apenas do modelo 1 na verificação 

de estruturas protendidas. É desejável que o modelo 2 seja também contemplado, o que 

simplificaria a verificação uma vez que os esforços são diretamente obtidos das saídas 

dos programas de análise estrutural. 

 

5. Devido à equivalência dos dois modelos a ambigüidade na consideração da 

protensão é comumente utilizada, onde os efeitos hiperestáticos da protensão são 

extraídos das saídas dos programas de análise considerando a protensão como 

carregamento externo. 
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 Para futuros trabalhos recomenda-se desenvolver procedimento para análise não 

linear de estruturas protendidas, levando em conta as equações constitutivas reais dos 

materiais de modo a estudar a evolução dos esforços hiperestáticos de protensão com o 

surgimento das diversas rótulas plásticas. Na literatura há opiniões contraditórias sobre 

o assunto, que variam desde a manutenção de um valor constante dos efeitos 

hiperestáticos até o seu desaparecimento, devido a isostaticidade da estrutura com a 

formação suficiente de rótulas plásticas próximas ao colapso. 
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