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RESUMO 
 
 

O concreto é o principal material utilizado na construção civil, porém possui baixa resistência à 
tração e alta resistência à compressão, tornando assim a protensão desse material necessária 
à alguns tipos de estruturas. Ao aplicar-se a protensão, por meio de armaduras ativas, 
aumenta-se a resistência à tração do concreto, formando assim estruturas resistentes e que 
são capazes de vencer grandes vãos livres, possibilitando estruturas mais esbeltas e arrojadas. 
Esse tipo de tecnologia ainda não é muito utilizada no Brasil, pois para sua execução, é 
necessário mão-de-obra especializada, tanto na preparação, como na execução dos projetos, 
por meio de empresas especializadas. Porém, desde sua criação, o sistema vem sendo 
constantemente aperfeiçoado, em busca de equipamentos mais seguros e modernos, visando 
soluções mais ágeis e econômicas. O objetivo desse tema visa demonstrar a utilização do 
concreto protendido na construção civil. Existem dois sistemas de protensão, aderente e a não 
aderente. O método aderente é o mais antigo, e consiste na injeção de nata de cimento nas 
bainhas, que garantem a aderência mecânica da armadura de protensão ao concreto, em todo 
o cabo. Com o primórdio da protensão não aderente, que consiste na utilização de cordoalhas 
engraxadas, o processo de execução pôde ser simplificado, viabilizando sua fabricação no 
canteiro de obras, pois esse sistema de execução utiliza equipamentos flexíveis e leves, que 
garantem economia e facilidade no transporte. A utilização de cordoalhas engraxadas viabilizou 
ao concreto protendido ser competitivo com o concreto armado, porém sua aplicação apresenta 
mais vantagens do que em estruturas de concreto comum e concreto armado, pois torna mais 
vantajosa a relação custo-benefício para obras de grande porte ou obras que possuem 
arquiteturas diferentes e arrojadas. O concreto protendido viabiliza lajes mais esbeltas do que 
as de concreto armado e comum, o que pode reduzir tanto a altura total de um edifício, como 
seu peso, e o carregamento das fundações. As aplicações mais comuns do concreto 
protendido ocorrem em edifícios, reservatórios, pistas de aeroportos, pisos, pontes, viadutos e 
barragens. Portanto, fazer uso da protensão numa estrutura de concreto, significa fazer uso de 
uma tecnologia inteligente, eficaz e duradoura. Inteligente, pois aproveita ao máximo a 
resistência dos principais materiais, concreto e aço, consequentemente reduzindo suas 
quantidades; eficaz, devido à superioridade técnica sobre estruturas comuns, tornando-as mais 
seguras e resistentes; duradoura, porque possibilita vida útil longa à seus constituintes, sem a 
necessidade de manutenção na estrutura. As vantagens dessa tecnologia são diversas e 
justificam seu emprego mundialmente, para a execução de projetos arquitetônicos 
convencionais e arrojados, sejam em obras de pequeno e médio porte, bem como em obras de 
grande porte. 


