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RESUMO 

 

O trabalho trata-se do comparativo entre uma viga mista de aço e concreto, bi 

apoiada e uma viga mista protendida, tendo como foco principal as vantagens e 

desvantagens da aplicação da protensão. Por se tratarem de sistemas parecidos, 

foram considerando o mesmo projeto a ser estudado, a viga longitudinal escolhida 

foi analisada de forma a comparar seus quantitativos e deslocamentos da estrutura 

original em estrutura mista apenas adicionando a utilização da protensão externa 

com cabos de aço, assim, melhorando sua resistência e estabilidade com 

cordoalhas dos dois lados evitando a rotação na hora que a estrutura for protendida. 

Essa viga está sujeita a momento fletor positivo e com a linha neutra plástica na 

mesa superior do perfil pois a força de compressão na laje de concreto é inferior ao 

somatório das forças do perfil. A protensão nesse estilo de construção (pontes, 

passarelas e viadutos) vem crescendo muito nos últimos tempos devido a sua 

capacidade de vencer grandes vãos, fazer reforço em estruturas já existentes ou até 

mesmo pela possibilidade de diminuição na altura da viga podendo assim utilizar 

perfis menores deixando as vigas mais harmônicas. 

 
Palavras chaves: Aço, concreto, vigas, pontes, protensão.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A construção civil sofreu um grande avanço nos últimos anos, com a adição 

de novas tecnologias ao concreto armado, utilização de concretos de alto 

desempenho e a utilização de peças de concreto com armadura ativa. 

A protensão do aço em estruturas de concreto não é uma ciência nova, 

iniciou-se os estudos no final do século XX, no entanto ganhou força a partir dos 

anos 40, se tornando um sistema construtivo no qual, por meio de um processo 

mecânico, o aço é tensionado dentro de limites, com o máximo aproveitamento da 

resistência do material, observando a segurança operacional do processo. 

Esse tipo de protensão age na parte da peça de concreto onde as fibras 

estarão sujeitas à tração, propriedade que o concreto não apresenta uma alta 

resistência. Com a utilização de armaduras de aço protendido, pode-se obter peças 

mais esbeltas e assim, a utilização de maiores carregamentos e maiores vãos, os 

quais o concreto armado com armadura passiva não seria viabilizado. 

Esse processo é um dos vários métodos utilizados para aumentar o 

desempenho do concreto, no entanto não se limita a utilização em apenas esse 

material. 

O aço além de ser um material reciclável, apresenta inúmeras vantagens em 

relação a outras estruturas, dentre elas, a sua grande resistência, maior precisão 

nos cálculos considerando ser um material bastante homogêneo, é ainda 

relativamente mais leve que o concreto armado convencional e apresenta ainda 

maior rapidez na sua execução. 

A partir de 1938 foram construídas as primeiras pontes com o uso da 

protensão em peças metálicas, principalmente, como uma alternativa para reforço 

estrutural. No entanto, apesar de consolidado no âmbito de reforço, as estruturas 

metálicas protendidas não faz parte do cotidiano do projeto de novas estruturas. 

Muitas vezes, esta solução nem chega a ser avaliada na fase de concepção da 

estrutura, seja por desconhecimento do processo construtivo ou mesmo, pela falta 

de conhecimento do processo de dimensionamento estrutural. 

Pode-se citar como exemplo marcante do uso da protensão em estruturas 

metálicas a ponte Kemkala Gede, localizada na ilha de Java na Indonésia, com vão 

de 17,7 m e largura de 7,56 m. A concepção estrutural da ponte compreende em 
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vigas a 2 m de espaçamento com uma laje composta de concreto armado fundido 

fazendo com que a mesma ganhasse maior resistência sanando suas deficiências. 

 

FIGURA 1 - VISÃO GERAL DA PONTE KEMLAKA GEDE APÓS O REFORÇO 
ESTRUTURAL 

 

FONTE: DALY E WITARNAWAN (2000). 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo geral 

Desenvolver o projeto de uma viga para uma ponte rodoviária utilizando o 

conceito de viga mista protendida externamente por cabos de aço e comparar com o 

projeto utilizado com viga mista convencional e também com uma viga mista com 

perfil de aço menor. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Pesquisar na bibliografia e no estado da arte a aplicação do sistema de viga 

metálica protendida, bem como os procedimentos de cálculo consolidados.   

 Estudar o projeto de uma ponte em estrutura metálica. 

 Dimensionar a viga longitudinal da ponte, em estrutura mista, considerando 

viga metálica protendida. 
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 Comparar os quantitativos e deslocamentos da estrutura original em estrutura 

metálica com a solução utilizando viga metálica protendida. 

 Analisar os resultados obtidos.  

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. DEFINIÇÃO DE PROTENSÃO 

 

Segundo Nelsen (2013) o sistema de protensão consiste em gerar na 

estrutura solicitações opostas às cargas provenientes de seu uso, assim, 

ocasionando uma melhora da resistência ou comportamento mecânico devido o 

estado prévio de tensões introduzido à estrutura, ocasionando um melhor equilíbrio 

às tensões prejudicais ao uso desejado. 

Conforme conceituado por Cholfe e Bonilha (2015) a protensão é um 

processo construtivo, no qual através de um processo mecânico (macacos 

hidráulicos) o aço é tensionado, dentro de limites e com o máximo aproveitamento 

da resistência do material e sempre observando a segurança operacional do 

processo, ainda segundo os autores, o elemento mais importante do concreto 

protendido é a força de protensão, que resulta do pré-alongamento da armadura 

ativa. 

Já Leonhardt (1983) descreve que a deficiente resistência à tração do 

concreto fez com que, desde o início de sua utilização se pensasse em colocar sob 

compressão as suas regiões tracionadas do concreto, através de uma protensão. De 

tal modo que esses esforços, em primeiro lugar anulem as tensões de compressão, 

antes de surgirem tensões de tração no concreto. 

Bastos (2011) define o concreto protendido como sendo um refinamento do 

concreto armado, onde a ideia básica é aplicar tensões prévias de compressão nas 

regiões da peça que serão tracionadas pela ação do carregamento externo aplicado. 

Desse modo, as tensões de tração são diminuídas ou até mesmo anuladas pelas 

tensões de compressão pré-existentes ou pré-aplicadas na peça. Com a protensão 

procura-se eliminar a característica negativa da baixa resistência do concreto à 

tração.  
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Adicionalmente é importante mencionar algumas definições constantes na 

NBR 6118 (ABNT, 2014) sobre este tema:  

 Elementos de Concreto Protendido: são aqueles nos quais parte das 

armaduras é previamente alongada por equipamentos especiais de 

protensão, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou 

limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura, bem como 

propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no 

estado-limite último (ELU); 

 Armadura ativa (de protensão): armadura constituída por barras, fios 

isolados ou cordoalhas, destinada à produção de forças de protensão, 

isto é, na qual se aplica um pré-alongamento inicial. 

Segundo Hanai (2005) é de conhecimento geral que o concreto tem a sua 

resistência à tração várias vezes inferior à resistência à compressão, sendo assim, 

se faz necessário adotar medidas para controlar ou evitar essa fissuração. Assim, a 

protensão pode ser empregada como um meio de se criar tensões de compressão 

prévias nas regiões da peça sujeitas à tração, em consequência das ações sobre a 

estrutura. 

 Pfeil (1984) argumenta que a protensão pode ser definida como um artifício 

de introduzir em uma estrutura, um estado prévio de tensões, de maneira que 

melhore a sua resistência e/ou comportamento, sob ação de diversas solicitações. O 

autor segue ainda descrevendo a importância de aplicar a protensão em peças de 

concreto devido este ser um dos materiais de construção mais importantes, porque 

seus ingredientes (areia, cimento, pedra e água) são abundantes e estão disponíveis 

em todas as regiões da Terra, por apresentar excelente resistência à compressão e, 

por fim, devido ao concreto apresentar baixa resistência à tração, na ordem de dez 

por cento de sua resistência à compressão. 

 

2.2. HISTÓRICO DA PROTENSÃO 

 

Segundo descrito por Nelsen (2013) a ideia da protensão é antiga, e existem 

vários exemplos de estruturas com aplicação de pré-tração, apresentados na 

literatura de concreto protendido, a autora cita os exemplos mais clássicos 

adaptados de HANAI (2005):  
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 Barril de Madeira: Os anéis de aço dos barris são menores que o 

diâmetro externo do barril, ao se colocar esses anéis criam-se esforços 

radiais de compressão aos gomos de madeira, que se mantém unidos 

devido a esse estado prévio de tensões. A pressão interna do líquido 

auxilia também à coesão dos gomos do barril; 

 

FIGURA 2 - EXEMPLO DE BARRIL DE MADEIRA 

 

FONTE: HANAI (2005). 

 

 Roda de Carroça: as estruturas de madeira existentes nas rodas são 

envoltas por um aro de aço. Esse aro tem o diâmetro ligeiramente 

menor que a peça de madeira, sendo então aquecido para provocar a 

sua dilatação, encaixado junto a estrutura de madeira e quando resfria 

retorna ao seu tamanho original, provocando assim tensões de 

compressão axial, mantendo unidos os raios e o aro de madeira; 
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FIGURA 3 - EXEMPLO DE RODA DE CARROÇA 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: HANAI (2005). 

 

 Conjunto de Livros: é necessário a aplicação de uma força normal de 

compressão ao conjunto de livros para que os mesmos não caiam ao 

se retirar o apoio horizontal. Essa força de compressão deve ser 

suficiente para que o atrito entre as capas garanta o equilíbrio das 

forças.  

 

FIGURA 4 - EXEMPLO DE CONJUNTO DE LIVROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: HANAI (2005). 

 

Leonhardt (1983) cita também alguns outros importantes marcos: 

 1886: primeira proposição de pré tencionar o concreto foi feita por P.H. 

Jackson de S. Francisco; 

 1888: W.Dohurng, de Berlim, apresentou uma patente que previa uma 

protensão em bancada; 
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 1906: M. Koenen, também de Berlim, realizou o primeiro ensaio com 

armadura concretada sob tensão; 

 1919: K. Wettstein fabricou pranchas de concreto, de pequena 

espessura (pranchas de Wettstein), com cordas de piano fortemente 

tensionadas e embutidas em seu interior; 

 1923: R.H. Dil, de Alexandria, Nebraska, foi o primeiro a reconhecer 

que se deveriam utilizar fios de alta resistência sob elevadas tensões. 

 

Leonhardt (1983) e Nelsen (2013), também citam que, as hipóteses 

fundamentais para o êxito do concreto protendido, foram corretamente descritas e 

estabelecidas por Eugene Freussinet, o qual em 1928, obteve conclusões 

importantes sobre o concreto protendido e patenteou um sistema de protensão com 

tensões no aço superiores a 400 N/mm2. Ele pesquisou a retração e fluência do 

concreto e com essa base, em 1941 ele projetou a ponte em pórtico biarticulado 

sobre Marne em Lucancy, a qual só pode ser concluída após a guerra. 

 

FIGURA 5- PÓRTICO BIARTICULADO SOBRE MARNE EM LUCANCY NA 

FRANÇA 

 

FONTE: EFREYSSINET ASSOCIATION. 
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Leonhardt (1983) também cita o histórico abaixo, onde após seguiram-se, 

então várias invenções e contribuições: 

 1938: Foram construídas as primeiras pontes alemãs de concreto 

protendido, em forma de viadutos sobre as autoestradas e foram 

desenvolvidos os primeiros processos de protensão; 

o 1º processo: e refere a Freyssinet com feixes constituídos de 5 

mm 

o 2º processo: em seguida surgiu o processo Leoba (de Leonhardt 

e Baur) com ancoragens espaciais para os feixes e com os 

denominados cabos concentrados para o caso de forças de 

protensão muito elevadas; 

 1940 e 1942: Gustave Magnel, da Bélgica, desenvolveu um processo 

particular, onde ele executou a primeira ponte em viga continua sobre o 

rio Maas em Sclayn; 

 1948: Magnel escreveu o primeiro livro sobre concreto protendido; 

 A partir de 1949: o processo de concreto protendido acelerou com 

aplicações em pontes e grandes estruturas, aumentando a competição 

entre engenheiros e construtoras de forma a criar outros novos 

processos; 

 1949 e 1950: F. Leonhardt e W. Baur construíram a primeira grande 

obra em viga continua na Alemanha, com cabos concentrados 

constituídos de fios e a primeira ponte ferroviária sobre o canal de 

Neckar; 

 1950: realizou-se em Paris a primeira conferência sobre concreto 

protendido; 

 1954: F. Leonhardt público o primeiro livro de envergadura sobre 

concreto protendido; 

 Após 1956: Aumento de capacidade das unidades de protensão até 

1500 KN e racionalização dos métodos de execução, principalmente na 

construção de pontes. 

Nelsen (2013) destaca ainda outros feitos após 1956: 

 1963: Hoadley investigou vigas biapoiadas com carregamento de 

protensão; 
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 1964: Strass desenvolveu um estudo experimental em vigas solicitadas 

por momento positivo; 

 1966: Regan analisou os efeitos da variação da espessura da laje, da 

força da protensão e do tipo de carregamento no comportamento da 

viga. 

 

Durante as décadas de 70 e 80 o concreto se tornou mais competitivo frente à 

estrutura metálica, tendo em vista o desenvolvimento rápido da tecnologia do 

concreto protendido (Nelsen, 2013). 

 

2.3. HISTÓRICO DAS VIGAS DE AÇO PROTENDIDAS 

 
Tendo em vista que o tema deste trabalho é atual, neste item será abordado o 

histórico do desenvolvimento das vigas de aço protendidas. 

Troitsky (1990), comenta que a protensão em estruturas de aço, foi utilizado 

inicialmente em 1837 por Squire Whipple. Ele aplicou a protensão aos elementos 

tracionados de treliças em ferro fundido que formavam o tabuleiro de uma ponte com 

o objetivo de tornar a estrutura mais dúctil.  

Em 1930, F. Dischinger na Alemanha, Gustave Magnel na Bélgica, entre 

outros pela Europa, deram início aos estudos com análises teóricas, ensaios 

experimentais e construções utilizando a protensão voltados, principalmente, para a 

construção de pontes (Nelsen e Souza, 2012). 

Nelsen (2013) comenta que relatos históricos e experimentais sobre a 

protensão em estruturas de aço foram mais expressivos por volta de 1950. 

Foi após esse período que estudos mais aprofundados começaram a ser 

realizados, tendo em vista o interesse nesse sistema. Com isso diversas pesquisas 

teóricas e experimentais no sentido de entender o comportamento estrutural de 

vigas metálicas e vigas mistas de aço e concreto com protensão externa (Nelsen e 

Souza, 2012). 

Ainda segundo Nelsen (2013) o desenvolvimento dessa técnica se deu mais 

rapidamente em países industrializados. A autora, apresenta o seguinte resumo 

histórico:  

 1949: Um dos primeiros estudos foi realizado por Dischinger o qual 

originou uma série de artigos propondo a protensão em pontes com 
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vãos bi apoiados e contínuos formados por estrutura mista utilizando 

cabos de alta resistência. 

 1950 e 1961: Coff e Naillon patenteou a utilização da protensão em 

sistema misto e metálico. 

 1959: Sugeriu métodos para dimensionamento e análise de protensão 

em estrutura mista incluindo os efeitos de retração e fluência do 

concreto; 

 1963: Hoadley investigou as vigas bi apoiadas com carregamento de 

protensão com excentricidade constante ao longo de todo o 

comprimento da viga; 

 1964: Strass desenvolveu um estudo experimental em vigas solicitadas 

por momento positivo; 

 1966: Strass desenvolveu um estudo experimental em vigas solicitadas 

por momento positivo no comportamento das vigas mistas. 

 

Segundo Nelsen (2013) no Brasil, têm-se registros de alguns estudos sobre 

protensão em vigas de aço como, por exemplo, os trabalhos de Sampaio Júnior 

(1976), o qual fala sobre o tema “Dimensionamento econômico de vigas protendidas 

de aço” e apresenta um processo de dimensionamento econômico de vigas 

protendidas de aço utilizando técnicas computacionais, e de Gonçalves (1992) que 

desenvolveram procedimentos analíticos para dimensionamento e aplicações em 

reforço de pontes. 

Nelsen, (2013) também afirma que nas últimas décadas vários pesquisadores 

têm direcionados seus estudos para caracterização do comportamento estrutural de 

vigas metálicas e vigas mistas protendidas. As principais pesquisas têm 

desenvolvido programas experimentais buscando caracterizar a influência de 

parâmetros como o traçado do cabo, a força de protensão, instabilidade local e 

distorcional do componente de aço em regiões de momento positivo e de momento 

negativo onde a protensão pode ser aplicada na viga de aço e na laje de concreto. 
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2.4. MATERAIS E EQUIPAMENTOS 

 

A tipologia mais comum de uma viga mista de aço e concreto protendida é 

formada por uma laje de concreto, que pode ser armada ou protendida, sendo 

moldada no local ou, então, pré-fabricada e ancorada a viga de aço por meio de 

conectores de cisalhamento, além dos cabos de aço (Nelsen, 2013);  

Abaixo, a autora ilustra essa tipologia com o croqui esquemático dos 

componentes: 

 

FIGURA 6 – VIGA MISTA DE AÇO E CONCRETO PROTENDIDA: CROQUI 

ESQUEMÁTICO DOS COMPONENTES 

 

FONTE: NELSEN (2013). 

 

2.4.1. Perfil de aço 

 
Ao contrário das vigas metálicas, as vigas mistas são dimensionadas com 

perfis simétricos em um eixo, conforme a figura 6 (NELSEN, 2013). Neste trabalho 

adotou-se a utilização do perfil de aço I com mesas superior e inferior com as 

mesmas dimensões, conforme itens (a) e (b) da figura 7: 
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FIGURA 7 – EXEMPLO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS PARA VIGA MISTA 

PROTENDIDA 

 

FONTE: NELSEN (2013). 

Essas vigas, também, podem ser parcialmente ou totalmente revestidas de 

concreto para evitar problemas relacionados à instabilidade do perfil (NELSEN, 

2013).  

Analisando as informações apresentadas, pode-se perceber que as vigas 

mistas podem ter diversos arranjos de acordo com o projeto, tendo em vista atender 

às exigências arquitetônicas ou funcionais da estrutura (NELSEN, 2013).  

 
2.4.2. Laje de concreto 

 

As lajes são elementos estruturais, que unidas à estrutura de forma vital, 

garantem a sua sustentação. Essas estruturas são responsáveis pela transferência 

das cargas verticais às vigas e das horizontais aos pilares (Coelho, 2005). 

 Coelho (2005) também afirma que o tipo de laje determina não só o 

desempenho da estrutura, como todo o desenvolvimento da obra, quanto à 

produtividade, velocidade, precisão e segurança. 

O Manual de Pontes e Viadutos da CBCA (Centro Brasileiro da Construção 

em Aço), escrito por Pinho e Bellei (2007), descreve as lajes como tabuleiros e 

afirma que os executados em concreto e aço substituíram com vantagem os 

metálicos e podem apresentar as seguintes configurações:  
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FIGURA 8 – TIPOS DE TABULEIRO 

 

FONTE: PINHO E BELLEI (2007) 

 

Nelsen (2013) afirma que as lajes pré-fabricadas e com forma de aço 

metálica, são as mais indicadas para a utilização com vigas de aço, pois apresentam 

maiores vantagens em relação às lajes convencionais. 

Coelho (2005) mostra, em seu livro, exemplos das lajes pré-moldadas, 

conforme esquematizado na figura 9. 

FIGURA 9 – LAJE PRÉ-MOLDADA, EXTRUSADA, PROTENDIDA. NÃO 

NECESSITA ESCORAMENTO 

 

FONTE: COELHO (2005). 
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FIGURA 10– DETALHAMENTO E ELEVAÇÃO. LAJE PRÉ-MOLDADA, 

EXTRUSADA, PROTENDIDA. NÃO NECESSITA ESCORAMENTO 

 

FONTE: COELHO (2005). 

 

 

2.4.3. Conectores de cisalhamento 

 
Conforme estudado, as estruturas mistas trabalham conjuntamente para 

resistir aos esforços solicitantes. No caso de vigas mistas, para um comportamento 

adequado desse elemento estrutural é necessária a interação entre ambos os 

materiais. Essa interação é garantida pela utilização de elementos metálicos 

denominados conectores de cisalhamento (TRISTÃO E NETO, 2005) 

Tristão e Neto (2005) também citam que os conectores de cisalhamento 

podem ser flexíveis ou rígidos.  

Os conectores de cisalhamento flexíveis são os mais utilizados, 

principalmente as do tipo pino com cabeça (ou “stud bolt”) e perfil U, os quais são 

normalizados pela ABNT NBR 8800:2008. 
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FIGURA 11– EXEMPLO DE CONECTORES TIPO PINO COM CABEÇA (STUD) E 

TIPO PERFIL “U” 

 

FONTE: TRISTÃO E NETO (2005). 

  

Os conectores tipo pino com cabeça foram desenvolvidos na década de 1940 

e foi rapidamente difundido graças à grande produtividade que proporciona. Porém, 

essa produtividade requer equipamento especial de solda que, por sua vez, 

necessita de um gerador de grande capacidade. Já o dimensionamento de perfis U 

laminados ou soldados utilizados como conectores de cisalhamento é previsto pelas 

normas de dimensionamento de vigas mistas, como o PR-NBR 8800:2008 (DE 

NARDIN E SOUZA, 2012). 

 

Nelsen (2013) comenta que a determinação do número de conectores 

depende do tipo de interação que se deseja obter na interface entre o aço e o 

concreto, podendo ser parcial ou total: 

 Interação total: o número de conectores deve ser suficiente para 

absorver totalmente o fluxo de cisalhamento horizontal na interface 

aço e concreto; 

 Interação parcial: a quantidade de conectores é calculada para 

absorver apenas o fluxo parcial. 

 

2.4.4. Materiais: cabos e acessórios 

 
Nesse item será abordado o material necessário para as vigas mistas de 

protensão. Os aços utilizados na protensão tem como características principais a 

elevada resistência e ausência do patamar de escoamento (Nelsen, 2013). 
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Segundo a autora, esses aços podem ser classificados da seguinte forma: 

 Fios: elementos de diâmetro inferior a 12 mm, fornecidos em rolos ou 

bobinas, com grande comprimento 

 Barras: elementos retilíneos com comprimento entre 10 e 12 m; 

 Cordões: Grupamento de 2 ou mais fios enrolados em hélice com passo 

constante e com eixo longitudinal comum. 

 Cordoalhas: grupamento de pelo menos 6 fios enrolados em uma ou mais 

camadas. 

 

O aço de protensão precisa ter um bom desempenho e Leonhardt (1983) 

destaca os requisitos básicos para isso: 

 Devem apresentar elevada resistência 

 Devem possuir boa ductilidade, evitando assim a ruptura frágil por danos 

mecânicos ou por deformação a frio junto às ancoragens; 

 Devem ter pequena sensibilidade à corrosão; 

 Grandes comprimentos de fabricação, eliminando emendas quando 

empregados em estruturas com grandes vãos. 

 

 

2.4.4.1. Cabos de protensão 

 

Os cabos de protensão são formados por um conjunto de cabos chamados 

cordoalhas, as quais são fios enrolados em forma de hélice, com 2, 3 ou 7 fios 

(Hanal,2005). Para Pfiel (1985), os cabos de protensão são constituídos por 

cordoalhas, colocados lado a lado, no interior das bainhas.  

 Os cabos de protensão são formados por várias cordoalhas, agrupadas, 

conforme a figura 12. Mendonça (2005) comenta que os fios são enrolados em 

forma de hélice envolvidos em graxa e por uma camada de capa plástica (polietileno 

de alta densidade), de forma a proporcionar a movimentação das cordoalhas nas 

bainhas em função da protensão. Esse processo evita que as ações ambientais 

como a corrosão do aço.  

Hanal (2005) comenta, também, que as cordoalhas engraxadas são aquelas 

que recebem um banho de graxa mineral e são revestidas por polietileno de alta 
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densidade. Dessa forma, ele argumenta que uma cordoalha engraxada pode ser 

utilizada em protensão sem aderência ao concreto. 

O mesmo autor também salienta que o mais comum no Brasil é o uso das 

cordoalhas de diâmetro nominal de 12,7 e 15,2 mm de aço CP-190 RB em rolos de 

2.100 Kg e que a primeira (12,7 mm) pode aplicar uma força na ordem de 150 Kn.b. 

  

FIGURA 12 – ESTRUTURA DA CORDOALHA 

 

FONTE: MENDONÇA (2005). 

 

 

2.4.4.2. Ancoragens 

 

As ancoragens são utilizadas para fixar os cabos de protensão citados acima. 

Esse processo de ancoragem faz com que a carga aplicada pelo macaco hidráulico 

para protender o cabo seja mantida, impedido que o cabo volte ao estado original, 

ou seja, sem tensão (Nelsen, 2013). 

As ancoragens que permitem o esticamento dos cabos denominam-se 

ancoragens vivas ou ativas. Quando os cabos são protendidos nas duas 

extremidades, utiliza-se em ambas as chamadas ancoragens ativas. Muitas vezes a 

protensão é efetuada apenas em uma extremidade do cabo, o que permite o 

emprego de apenas um macaco (Pfeil,1985). 

 As ancoragens dos lados não protendidos denomina-se ancoragens mortas 

ou passivas, que podem ser constituídas por ancoragens ativas com cunhas pré-

cravadas, por laços ou alças nas cordoalhas, ou por aderência e atrito entre as 

cordoalhas e o concreto (Pfeil,1985).  
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Nelsen (2013) destaca a ancoragem por cunhas e de por meio de porca e 

rosca, quando falamos de vigas mistas de protensão. Nas ancoragens por meio 

cunhas, os cabos de protensão são ancorados através de duas peças (macho e 

fêmea). Já as ancoragens por meio de porca e rosca, a autora destaca, que esse 

sistema pode ser utilizado com barras de aço de protensão com roscas ou com fios 

de cordoalhas. 

 

2.4.4.3. Desviadores 

 

Os desviadores são posicionados ao longo do comprimento da viga de forma 

simétrica em relação à alma e ao vão da viga (NELSEN, 2013). Esses desviadores 

transmitem a força da protensão. Ela argumenta, também, que a quantidade de 

desviadores e de camadas de cabos dispostos depende do comprimento e da altura 

da viga, e também, como das solicitações ás quais serão submetidas. 

 

2.4.4.4. Traçados do cabo de protensão 

 

O traçado dos cabos é de fundamental importância para a configuração final 

de esforços em uma peça de concreto. Belenya (1977) e Troitsky (1990), afirmam 

que o comportamento estrutural de uma viga protendida, bem como seu 

desempenho econômico estão relacionadas diretamente com a escolha mais 

adequada do traçado do cabo de protensão. 

 Existem dois tipos de traçados dos cabos de protensão para vigas 

metálicas: 

 Cabo com traçado retilíneo: Verissimo (1996) salienta que a introdução 

de um cabo retilíneo na posição correspondente ao eixo baricêntrico da 

viga caracteriza a protensão centrada, produzindo tensões uniformes 

de compressão ao longo de toda a viga. Nelsen (2013) também cita 

que os cabos com traçado reto são usualmente instalados abaixo do 

eixo neutro da viga com o objetivo de maximizar a excentricidade é 

mais utilizada para vão no momento uniforme. 
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FIGURA 13– EXEMPLO DE CABO COM TRAÇO RETILÍNEO 

 

FONTE: NELSEN (2013). 

 

 Cabo com traçado poligonal: em função da força de protensão, nos 

pontos de inflexão dos cabos, surgem componentes verticais com 

valores variáveis conforme a excentricidade do cabo, que, de acordo 

com o princípio da superposição dos efeitos (Nelsen, 2013). A autora 

ainda argumenta que a configuração de um traçado poligonal é mais 

complicada, tendo em vista que a mesma exige um maior número de 

desviadores, além de detalhes construtivos específicos e também 

necessita de maior quantidade de material. 

 

FIGURA 14– EXEMPLO DE CABO COM TRAÇO POLIGONAL 

 

FONTE: NELSEN (2013). 

 
2.4.5. Aplicações 

 
Segundo Nelsen (2013) os cabos de protensão são tracionados utilizando 

macacos hidráulicos e bombas de alta pressão capazes de produzir altas tensões no 

cabo a ser protendido. 
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 Nelsen (2013) e Verissimo (1996) citam o processo de protensão adotado 

pela empresa Rudloff, o qual atua no ramo da indústria de materiais mecânicos para 

a construção civil com especialização em concreto protendido. Acessando site da 

empresa Rudloff, podemos entender a história do seu fundador José Ernesto 

Rudloff, o qual chileno e radicado no Brasil em 1952, foi motivado pelo grande 

potencial brasileiro e ficou impressionado com a técnica do concreto protendido e 

resolveu dedicar-se a ela. Seu sistema foi o primeiro processo genuinamente 

brasileiro de protensão de estruturas.  

O sistema Rudloff é apropriado tanto para obras de pequeno porte, quanto 

para as de grande porte e são comuns em edifícios, reservatórios, pistas de 

aeroporto, pisos, pontes, bem como em viadutos e barragens (Rudloff, 2017). O 

manual de concreto protendido de Rudloff também cita algumas das vantagens da 

utilização desse sistema, como as descritas abaixo: 

 Simplicidade, rapidez e segurança; 

 Versatilidade de uso, podendo ser aplicada tanto em protensões 

aderentes como em não aderentes; 

 Possibilidade de protensão parcial; 

 Eficácia na injeção de bainhas. 

Importante salientar que, com exceção do aço de protensão, todos os 

demais materiais e equipamentos são produzidos pela Rudloff, além de a mesma 

também disponibilizar pessoal técnico preparado para colaborar com os 

projetistas (Rudloff, 2017). 

Abaixo, pode-se verificar o modelo Rudloff: 
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FIGURA 15 – MODELO DO PROCESSO DE PROTENSÃO ADOTADO POR 

RUDLOFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: VERÍSSIMO (1996). 

 

2.4.6. Perdas de protensão 

 

 No concreto protendido, as forças de protensão são fundamentais, pois 

garantem o estado de protensão das seções durante a vida útil da estrutura. Dessa 

forma, o projeto deve prever as perdas de protensão que podem ocorrer antes, 

durante e depois da transferência da protensão (CHOLFE E BONILHA, 2015). 

 

 Cholfe e Bonilha (2015) citam os tipos de perdas da força de 

protensão: Perdas Iniciais:  são perdas que ocorrem na pré-tração e 

são decorrentes de atritos nos pontos de desvio da armadura poligonal, 

escorregamento da armadura de ancoragem, relaxamento inicial da 

armadura ou retração inicial do concreto. 

 

Perdas Imediatas: ocorrem no momento da transferência da força de 

protensão e seus efeitos são como o próprio nome sugere são imediatos. 
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 Perdas Progressivas: É a diminuição da protensão ao longo do tempo. 

Ao elaborar o projeto, o projetista deve calcular o valor de diminuição 

da protensão. A redução da força de protensão ao longo do tempo está 

atrelada aos seguintes fatores: comportamento do concreto, o qual 

sobre retração na secagem e fluência quando tensionado 

permanentemente. 

Quando se falam em perdas imediatas, Cholfe e Bonilha (2015) citam que as 

mesmas podem ser classificadas como: 

 Perdas de atrito: os autores citam que essa perda ocorre devido aos 

traçados curvos ou poligonais, ou sejam nos pontos de contato. No 

presente estudo essas perdas ocorrem onde estão localizados os 

desviadores; 

 Perdas por acomodação da Ancoragem, que segundo os autores 

representa um afrouxamento da protensão. O valor desses 

deslocamentos para cada sistema é fornecido em catálogos técnicos e 

variam aproximadamente de 2 a 6 mm. Segundo Schmid (1998), a 

acomodação das cunhas nas ancoragens (cravação) provoca uma 

perda de 4 a 5 mm no alongamento inicial ao qual se chegou antes da 

cravação; 

 Perdas por encurtamento imediato do concreto, ocorrem devido os 

macacos hidráulicos se apoiarem diretamente sobre o concreto. A 

protensão sucessiva de cada um dos cabos provoca o afrouxamento 

dos anteriores. Os autores observam também que se todos os cabos 

forem ancorados simultaneamente não existem perdas a considerar. 

 

Já as perdas progressivas, segundo Cholfe Bonilha (2015) podem ser 

classificadas da seguinte forma: 

 Retração do concreto: ocorrem devido o concreto sofrer variações de 

tamanho e se contrair conforme sofre o processo de secagem. A 

retração do concreto: segundo Schmid (1998), é o encurtamento do 

concreto devido à evaporação da água desnecessária à hidratação do 

cimento; 
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 Fluência do concreto: consiste na deformação lenta e continua do 

concreto ao longo do tempo 

 Relaxação do aço de protensão: são as deformações constantes que 

as peças de aço sofrem devido estarem permanentemente sob tensões 

elevadas. Schmid (1998), conceitua como o alongamento que o aço 

sofre no decorrer do tempo quando mantido sob tensão constante. 

Troistsky (1990) coloca como estimativa rápida que o valor da protensão final é 

0,85 da tensão de protensão inicial, propondo desta forma uma perda de protensão 

em torno de 15%. 

 Nunziata (2004) avalia que a perda total por atrito e relaxação varia entre o 

intervalo de 5% a 15%, recomendando utilizar o valor médio de 10% para o cálculo 

da perda de protensão inicial. 

 

2.5. DIMENSIONAMENTO DE VIGAS MISTAS PROTENDIDAS 

 

O cálculo de dimensionamento de vigas mistas apresentado nesse trabalho, 

tem por base os estudos de Nelsen (2013). A autora utiliza como base os estudos 

realizados por ela, bem como a norma NBR 8800 (ABNT, 2008), a qual inclui a 

parcela de força proveniente da aplicação da protensão ao perfil de aço. 

Segundo Nelsen (2013) as vigas mistas protendidas podem ser 

dimensionadas por dois métodos: 

 Método das tensões admissíveis: nesse caso considera-se a 

distribuição das tensões elásticas na seção transversal da viga. 

 Método dos estados limites: admite-se a plastificação da seção quando 

a seção transversal de aço é compacta e a viga está devidamente 

contraventada lateralmente de modo a impedir as instabilidades 

globais. 

Nelsen (2013) após analisar os dois modelos, optou por utilizar o método dos 

estados limites, tendo em vista que esse é o método adotado no Brasil, de acordo 

com a norma NBR 8800 (ABNT, 2008). 
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2.5.1. Premissas adotadas para o dimensionamento 

 

Uma das premissas adotadas por Nelsen (2013) é que o cabo de protensão e 

a viga mista são analisados separadamente, tendo em vista que não há 

transferência de cisalhamento longitudinal entre eles, a não ser nos pontos de 

ancoragem. 

Tendo em vista a premissa apresentada acima, a autora afirma que a viga 

mista de aço é formada por dois sistemas paralelos que interagem entre si. Esses 

dois sistemas são os seguintes (Nelsen, 2013): 

 Sistema de Protensão: envolvendo a tecnologia, a perda de tensão e a 

determinação da força de protensão no cabo; 

 Viga Mista: sendo utilizados os critérios de dimensionamento de 

estruturas mistas convencionais adotadas na norma brasileira. 

Os cálculos para o dimensionamento das vigas metálicas protendidas devem 

atender os requisitos de estado limite último e estado limite de serviço, tendo em 

vista o dimensionamento adotado adotar estes critérios. 

Com base nas normas e nos conceitos apresentados, Nelsen, (2013) adotou 

as seguintes hipóteses para o dimensionamento das vigas mistas protendidas: 

 Perfil de aço com seção transversal tipo I: a norma NBR 8800 

prescreve o equacionamento para dimensionamento de vigas mistas 

de aço e concreto composta por um perfil de aço com seção 

transversal tipo I, simétrico em relação ao plano de flexão; 

 Seções de aço compactas: como são adequadas para a análise 

plástica podem evitar possível instabilidade local no perfil de aço; 

 Interação total dos materiais aço e concreto: garantido pelo 

dimensionamento adequado dos conectores de cisalhamento em 

número suficiente para resistência máxima; 

 Não foi utilizado escoramento de viga mista de aço e concreto 

convencional; 

 Força de protensão constante ao logo de todo cabo de protensão 

 Viga mista em regime plástico e cabo de proteção em regime elástico; 

 Viga travada lateralmente, evitando possíveis instabilidades na 

estrutura; 
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 Viga biapoiada solicitada a momento do fletor positivo, onde a laje fica 

comprimida. 

Para o estudo comparativo entre os métodos construtivos de uma viga 

biapoiada construída com perfil metálico com protensão externa e uma viga metálica 

convencional serão adotados os cálculos elaborados por Pfeil (1979), considerando 

os mesmos carregamentos, o mesmo vão e com o mesmo máximo momento fletor. 

 

2.5.2. Força de protensão 

 

Para a determinação da força de protensão necessária, um dos métodos 

possíveis foi elaborado por Nunziata (2004) e considera que a protensão é 

executada inicialmente no cabo de aço. Para determinar o valor da força de 

protensão inicial, utiliza-se o momento máximo obtido apenas pelo peso próprio da 

viga de aço. Esse modelo também adota um coeficiente de majoração da força de 

protensão inicial para compensar as perdas de protensão, conforme a equação 2.1: 

 

Equação 2.1: 

  
    

  

  

    

  
 

         

  

 

Onde: 

P= Força de protensão 

Mg = Momento Fletor máximo referente ao peso próprio da viga considerando 

o coeficiente de segurança 

Wa = Módulo de resistência elástico da viga de aço 

ep_a = Excentricidade do cabo de protensão em relação o centro de gravidade 

da seção de aço 

fyd= Resistencia de cálculo aço estrutural 

Aa = Área da viga de aço 

   = Coeficiente de segurança aplicado a força de protensão 

  = Coeficiente de majoração da força de protensão para compensar as        

perdas de protensão,   =1,10 
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Segundo Nelsen (2013) a força de protensão inicial é calculada para cada 

seção da viga sendo adotado o menor valor para garantir que as demais tensões 

não superem a tensão limite. Para uma viga bi apoiada, o máximo momento fletor 

ocasionado pelo peso próprio da mesma ocorre na seção central, assim o menor 

valor para a força de protensão inicial será obtido na seção com a maior 

excentricidade do cabo. 

A fórmula para calcular a área de aço de protensão necessária é calculada 

conforme a fórmula 2.2 a seguir: 

 

Equação 2.2: 

       
 

  
 

Onde: 

P= Força de proteção 

   = Tensão máxima de protensão 

Encontrando o diâmetro da cordoalha a ser utilizada, obtém-se a quantidade 

de cabos necessário, conforme indicado na função 2.3 na sequência: 

 

Equação 2.3: 

       
      

  
 

 

Onde: 

   = Área de aço da cordoalha 

 

2.5.3. Cálculo da força cortante devido à força de protensão 

 

Nas vigas de aço protendida, além da força cortante proveniente dos 

carregamentos externos, há também na força cortante devido à aplicação da 

protensão à estrutura nos pontos onde existem os desviadores do cabo. E que tem 

seu valor determinado com o cálculo da componente vertical de protensão, conforme 

figura 16. 



41 

 

  

FIGURA 16 – FORÇA DEVIDA À PROTENSÃO 

 

FONTE: NELSEN (2013) 

 

A figura 16 evidencia que a força cortante devida a protensão (P) da viga atua 

em sentido contrário à força cortante oriunda dos carregamentos externos (q). Dessa 

forma, a força resultante (VR) é igual a equação 2.4: 

 

Equação 2.4: 

              

 

Onde: 

V= Força cortante total devido aos carregamentos externos na seção em 

estudo 

P=Força de protensão 

α = Ângulo de inclinação no cabo de protensão 

 

 Nunziata (2004) diz que a força cortante é calculada para duas situações de 

carregamento: 

 No ato da protensão: para carregamento de peso próprio 

conforme a equação 2.5: 

 

Equação 2.5: 

                                            

 

 Após a protensão: para carregamentos de utilização da estrutura 

de acordo com a equação 2.6: 
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Equação 2.6: 

                                                              

 

Nas duas equações acima, as variáveis significam: 

    = Força cortante resultante no ato da protensão da viga 

    = Força cortante resultante após a protensão da viga 

V0 = Força cortante devido aos carregamentos de peso próprio da estrutura e     

sobrecarga de construção 

   = Força cortante proveniente dos carregamentos de utilização da estrutura 

   = Coeficiente de segurança aplicado a força de protensão 

P= Força de protensão 

 

Aplicando os conceitos de resistência dos materiais, podemos determinar o 

valor da tensão de cisalhamento ( ) na equação 2.7: 

Equação 2.7: 

   
   

   
 

 

Onde: 

 

S= Momento elástico da seção em relação ao centro de gravidade da seção 

bruta, da parte da seção entre a borda e o ponto de estudo da tensão 

I= Momento de inércia da seção bruta em relação ao centro de gravidade 

t= Espessura da seção no ponto de estudo da tensão 

 

Nelsen, (2013) também argumenta que podemos admitir que o esforço 

cortante é absorvido pela alma do perfil, que tem seção transversal I. Dessa 

maneira, a seguinte simplificação pode ser utilizada na equação 2.8: 

Equação 2.8: 
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Onde: 

S= Momento elástico da seção em relação ao centro de gravidade da seção 

bruta, da parte da seção entre a borda e o ponto de estudo da tensão 

I= Momento de inércia da seção bruta em relação ao centro de gravidade 

t= Espessura da seção no ponto de estudo da tensão 

 

Tendo, a seção solicitada a cisalhamento puro que atender a seguinte 

imposição de acordo com a equação 2.9: 

Equação 2.9: 

     
   

  
 

Nelsen, (2013) também comenta que se faz necessária outra verificação, nas 

seções onde existe força cortante combinada com o momento fletor é necessário 

verificar o efeito antes e depois do ato de protensão. Para esse processo, segue a 

equação 2.10: 

 

Equação 2.10: 

                

Onde: 

s = Tensão resultante devido ao momento fletor 

  = Tensão máxima cortante 

 

2.5.4. Resistência ao momento fletor (região de momento positivo) 

 

A figura 17 mostra uma viga protendida bi apoiada e considera a interação 

completa e submetida a momento fletor positivo.  Nesta figura pode-se observar que, 

as letras P e M representam o seguinte: 

 P = Força de protensão 

 M = Momento fletor aplicado a viga. Esse é um carregamento de 

utilização da estrutura que tem seu valor crescente conforme a 

indicação numérica, ou seja, M2>M1; M3>M4 e M4>M3. 
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FIGURA 17 – DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE TENSÕES EM REGIMES 

ESTÁTICO E PLÁSTICO PARA VIGAS MISTAS PROTENDIDAS       

 

FONTE: NELSEN (2013) 

 

A figura 17 representa o comportamento resistente da viga mista protendida 

preliminarmente apresenta o comportamento elástico. A partir do acréscimo do 

momento aplicado, as fibras externas atingem a plastificação e a viga passa a 

apresentar regime plástico. O estado limite último – ELU se apresenta quando toda a 

seção da viga se encontra plastificada e não suporta mais acréscimos de momento. 

 

2.5.4.1. Classificação da seção transversal 

 

A razão entre altura e espessura da alma deve atender à exigência da equação 

2.11 e a relação de esbeltez das mesas atenda à equação 2.12 em atendimento à 

norma NBR 8800: 

 

Equação 2.11 

  

  
      

 

  
 

Equação 2.12 

  

    
      

 

  
 

Onde: 

E = Módulo de elasticidade 

  = Largura da mesa 

  = Epessura da mesa 
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2.5.4.2. Largura efetiva da laje de concreto 

 

Para cálculo da largura efetiva da laje de concreto, Nelsen, (2013) sugere as 

recomendações constantes na NBR 8800. Dessa forma, autora considerou vigas 

mistas biapoiadas e a largura da mesa de concreto, de cada lado tomando como 

referência o eixo central da viga, deve ser o menor valor obtido dentre os seguintes 

itens abaixo: 

o 1/8 do vão da viga mista, em relação aos apoios; 

o Metade da distância entre a linha e o centro da viga analisada e 

a linha do centro da viga adjacente. 

 

Abaixo, a figura 18 exemplifica esse processo: 

 

FIGURA 18 – LARGURA EFETIVA DA LAJE DE CONCRETO 

 

FONTE: NELSEN (2013) 

 

2.5.4.3. Cálculo do momento fletor resistente para viga mista protendida 

 

No presente estudo, será considerado que a linha neutra plástica ficará na 

laje de concreto. Nessa situação, Nelsen (2013) exemplifica esse caso, onde   

      como mostra a figura 19: 
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 FIGURA 19 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NELSEN (2013) 

 

 Através da equação 2.13 obtém-se a altura da linha neutra:  

Equação 2.13: 

  
       

            
 

 

Onde: 

a = Linha neutra 

bef= Largura efetiva da laje de concreto 

Ta= Força de tração na viga de aço 

Tp=Força de tração no cabo de protensão 

fcd=Resistência de cálculo do concreto 

 

Os valores das forças de tração na viga de aço (Ta) e no cabo (Tp) são 

calculados aplicando as equações 2.14, 2.15 e 2.16, onde é possível obter o 

momento fletor resistente de cálculo (M Rd), em relação ao eixo neutro 

(Nelsen,2013). 

Equação 2.14: 

                  

E 

 

Equação 2.15: 
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Onde: 

Af = Área da seção transversal da mesa do perfil de aço 

Aw = Área da seção transversal da alma do perfil de aço 

Ap = Área da seção transversal do cabo de protensão 

fyd = Resistência de cálculo do aço estrutural 

fpd= Resistência de cálculo do aço de protensão 

Ca= Força de compressão na viga de aço 

 

E 

 

Equação 2.16: 

                      

 

Onde: 

YTa=              

YTp=      

YCc= 0,5a 

Cc= Força de protensão na laje de concreto 

Ta= Força de tração na viga de aço 

Tp= Força de tração no cabo de protensão 

 

2.5.4.4. Linha neutra no perfil de aço 

 

Nelsen (2013) argumenta que esse processo ocorre quando a força de 

compressão na laje de concreto (Cc) é menor que o somatório das forças de tração 

na viga de aço (Ta) e no cabo de protensão (Tp), ou seja, Cc<Ta+Tp. 

A autora também ressalta que a linha neutra plástica pode assumir duas 

posições distintas: 

 Na mesa superior do perfil de aço (Caso I-A) 

 Na alma do perfil de aço (Caso I-B) 
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FIGURA 20– DISTRIBUIÇÃO DE FORÇAS: CASO I-A E CASO I-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NELSEN (2013) 

 

Nesse caso citado, Nelsen (2013) afirma que o valor da força de compressão 

na laje de concreto (Cc) é definido pela equação 2.17 abaixo: 

 

Equação 2.17:  

Classe i 25 mpa 

                

Onde: 

bef = Largura efetiva da laje de concreto  

tc = Espessura da laje de concreto 

fcd = Resistência de cálculo do concreto  

 

 Nelsen (2013) ainda comenta que a posição da linha neutra (YLN), em 

relação à fibra extrema da laje de concreto, é obtida com o equilíbrio entre as forças 

atuantes ao longo da altura da seção transversal, como poderemos verificar a 

seguir: 

          – linha neutra na mesa superior, a qual está comprimida, e 

sendo determinada pela equação 2.18 abaixo: 

Equação 2.18: 
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Onde: 

YLN= Linha Neutra 

hf = Altura da forma de aço incorporada, quando existir 

bf = Largura da mesa do perfil de aço 

tc = Espessura da laje de concreto 

Ca = Força de compressão da viga de aço 

   = Resistência de cálculo do aço estrutural 

 

Já a força de compressão na viga é calculada de acordo com a equação 2.19 

abaixo: 

Equação 2.19: 

   
        

 
 

Onde: 

Ca = Força de compressão na viga de aço 

Cc = Força de compressão na laje de concreto 

Ta = Força de tração na viga de aço 

Tp = Força de tração no cabo de aço 

 

Além do roteiro acima se faz necessário as verificações com relação aos 

estados limites últimos. 

Para verificar o Momento fletor máximo representado pela equação 2.20: 

 

Equação 2.20: 

               
   

 
           

   

 
 

 

Onde: 

     = Coeficiente de ponderação das ações do aço 

     = Coeficiente de ponderação das ações do concreto 

    = Carga distribuída do peso próprio do perfil de aço 

    = Carga distribuída do peso próprio do concreto 

Lv = Carga distribuída do peso próprio do concreto 
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2.5.4.5. Flambagem lateral com torção 

 

Momento fletor resistente de cálculo conforme as equações 2.21, 2.22, 2.23, 

2.24, 2.25, 2.26 e 2.27. 

 

Equação 2.21: 

         
        

   
 

Equação 2.22: 

              
 

   
            

    

     
        

        

   
 

 

Equação 2.23: 

           
 

   

           

   
        

   
 

 

Com: 

Equação 2.24: 

   
  

   
           

Equação 2.25:  

         
 

  
     

Equação 2.26:    

      
 

     
          

Equação 2.27: 

       
  

          
 

  

  
      

 

  
        

   

Onde: 

Lb é as distância entre duas seções contidas literalmente; 

Cb é o fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme;  

ryT é o raio de giração, relativo ao eixo de menor momento de inercia, da 

seção formada pela mesa comprimida mais um terço da alma comprimida; 

ar é igual à relação entre a área da alma e da mesa comprimida, sendo que a 

seção não pode twer esta relação com valor superior a 10; 
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hc é igual a duas vezes a distância do centro geométrico da seção transversal 

à face interna da mesa comprimida; 

Wxc é o módulo de resistência elástico do lado comprimido da seção, relatico 

ao eixo de flexão 

 

2.5.4.6. Flexão local da mesa 

 

Flambagem local da mesa comprimida abaixo conforme as equações 2.28, 

2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33. 

Equação 2.28: 

Para          
        

   
 

Equação 2.29: 

Para              
 

   
          

    

     
        

 

Equação 2.30: 

Para           
 

   

             

   

 

Com: 

Equação 2.31: 

  
   

   
  

Equação 2.32:            

        
 

  
   

Equação 2.33:          

        
   

     
          

 

Onde  

bf = Largura total da mesa comprimida 

tf  = Espessura da mesa comprimida. 
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2.5.4.7. Cortantes 

 

Segue abaixo demonstradas nas equações 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39: 

 

Equação 2.34:  

Para            
   

   
 

Equação 2.35:  

Para             
  

 

   

   
 

Equação 2.36:  

Para               
  

 
 
    

   
 

 

Onde: 

Equação 2.37:  

  
 

  
 

Equação 2.38:  

        
   

  
 

Equação 2.39:  

        
   

  
 

 

     5,0 para almas sem enrijecedores transversair para 
 

 
           

 

 
 

 
   

    
 
 

 

        
 

      
 , para todos os outros casos 
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2.5.4.8. Elementos Comprimidos AL 

 

Demonstrado abaixo pelas equações 2.40, 2.41 pelo grupo 4 da ABNT 8.800-

2008 na tabela F.1. 

Equação 2.40:  

             
 

 
 

  

 
 , para      

 

  
 

 

 
      

 

  
 

Equação 2.41:  

   
     

   
 

 
 
  , para 

 

 
      

 

  
 

  

Demonstrado abaixo pelas equações 2.42, 2.43 e 2.44 pelo grupo 5 da ABNT 

8.800-2008 na tabela F.1. 

Equação 2.42:  

             
 

 
 

  

   
 , para      

 

       
 

 

 
      

 

       
 

Equação 2.43:  

   
       

   
 

 
 
  , para 

 

 
      

 

       
 

 

Com o coeficiente Kc dado por: 

Equação 2.44:  

   
 

     
 , sendo              

 

Onde: 

h = Altura da alma; 

Tw = Espessura da alma 

b = Largura do elemento 

t = Espessura do elemento 

Se existem 2 ou mais elementos AL com fatores de redução Qs diferentes, 

deve-se adotar o menor desses fatores. 
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2.5.4.9. Elementos Comprimidos AA 

 

O fator de redução Qa da seções transversais com elementos comprimidos 

AA, cuja relação entre largura e espessura ultrapassa os valores indicados na tabela 

F1 da ABNT 8.800-2008, é definido na equação 2.45 como: 

Equação 2.45:  

   
   

  
 

Onde: 

Ag = Área Bruta 

Aef = Área efetiva da seção transversal dada por                 , onde 

b e t são , respectivamente, largura e espessura de um elemento comprimido AA. Já 

bef é a largura efetiva do elemento comprido AA. Dessa forma o bef, equação 2,46: 

Equação 2.46:  

          
 

 
   

  

   
 
 

 
    

Onde: 

Ca = Coeficiente, igual a 0,38 para mesas ou almas de seções tubulares 

retangulares e 0,34 para todos os outros elementos e   é a tensão que pode atuar 

no elemento analisado, na equação 2.47, tomada igual a : 

Equação 2.47:  

      

 

Onde   é adotado Igual a 1,0, opcionalmente, de forma conservadora pode-se 

tomar, equação 2.48: 

Equação 2.48:  

     

 

Para o cálculo do fator de redução para elementos comprimidos (Qs), utiliza-

se as seguintes equações:  

Equação 2.49:  
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 , para      

 

       
 

 

 
      

 

       
 

Equação 2.50:  

   
       

   
 

 
 
  , para 

 

 
      

 

       
 

Onde 

Kc é dado por 

Equação 2.51:  

   
 

     
, sendo              

Onde: 

h = Altura da alma; 

tw = Espessura da alma; 

b = Largura da alma 

 

Se existem 2 ou mais elementos de AL com fatores de redução Qs diferentes, 

deve-se adotar o menor desses fatores. 

 

2.5.4.10. Interação Momento Cortante 

 

Normalmente, despreza-se a contribuição da laje de concreto na resistência à 

força cortante. Assume-se então que todo esforço cortante é resistido pela alma da 

vida de aço. 

Quando a força cortante solicitante de cálculo Vsd é maior que 50% de força 

cortante resistente de cálculo da viga de aço Vpl,Rd, admitindo plastificação total da 

alma, deve-se obedecer o seguinte critério de interação entre o momento e cortante, 

conforme demonstrado abaixo na equação 2.52: 

Equação 2.52:  

                             
    

      
   

 

  

Onde: 

MSd = Momento solicitante de cálculo; 

Mpl,Rd = Momento resistente (plastificação) da viga mista; 
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Mf,Rd = Momento resistente da viga mista, considerando-se apenas a 

contribuição das mesas 

 

Para os cálculos dos deslocamentos (flecha) provocados pelas cargas 

permanentes utiliza-se a equação 2.53: 

 

Equação 2.53:  

 

              
  

               
 

 

 

 

Para os cálculos dos deslocamentos (flecha) provocados pela força de 

protensão utiliza-se a equação 2.54: 

 

Equação 2.54:  
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3. METODOLOGIA  

 

A metodologia dos cálculos seguiu o roteiro de verificações proposto por 

Nelsen (2013), conforme descrito e detalhado no presente estudo. 

Como ponto de partida, fez-se necessário tomar como base os cálculos e 

estudos de uma ponte rodoviária, bi apoiada, constantes no manual de pontes 

CBCA. Essa viga foi submetida somente a momento fletor positivo com os 

parâmetros de construção definidos e verificados, de forma a suportar os 

carregamentos solicitantes dentro dos padrões de segurança e das normas pré-

estabelecidas. 

A ponte acima citada, denominada nesse estudo de Ponte de Referência 

(PR), é constituída de quatro vigas mistas de aço e concreto, utilizando o perfil de 

aço I, sendo que as duas vigas internas estão sujeitas aos maiores carregamentos. 

Por estarem sujeitas às maiores cargas, selecionamos uma das vigas internas para 

o estudo. 

Utilizando-se das premissas acima, essa mesma viga foi recalculada, no 

entanto, acrescentando a utilização de protensão externa de cabos de aço, 

conforme roteiro proposto por Nelsen (2013), a fim de verificar a parcela de 

acréscimo de momento fletor resistente ao sistema da viga mista. Esse novo cálculo 

foi denominado como ponte 1. 

 Em prosseguimento, tendo como base o aumento da capacidade resistente 

da viga citada no parágrafo anterior, efetuou-se novo estudo, dessa vez com a 

diminuição das dimensões do perfil de aço utilizado e com a consequente diminuição 

do peso próprio da viga, a qual denominou-se: Ponte 2, procurando demonstrar a 

viabilidade técnica e econômica dessa minoração de área de aço.  

Ainda conforme proposto pela autora os cálculos e verificações das vigas das 

pontes analisadas foram divididos em duas etapas. 

 Na primeira etapa foi considerada apenas a capacidade resistente da viga de 

aço, e como carregamentos permanentes o peso próprio da viga e da laje do 

concreto. Nesta etapa verificou-se os seguintes critérios: 

- Momentos fletores solicitantes e resistentes na seção mais solicitada; 

- Cortantes solicitantes e resistentes nas seções mais solicitadas; 

- Flambagem local da mesa inferior; 

- Flambagem local da alma; e  
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- Deslocamentos máximos (flechas). 

Na segunda etapa das verificações, acrescenta-se à capacidade resistente da 

viga de aço, a capacidade resistente devido à cura da laje do concreto e ainda o 

acréscimo de momento resistente devido à força de protensão aplicada ao sistema 

de viga mista. Como esforços solicitantes considerou-se os pesos próprios do perfil 

de aço e da laje de concreto, os pesos do revestimento asfáltico e acessórios e 

ainda o carregamento de utilização proveniente dos carregamentos do trem tipo. 

Nesta etapa foram efetuadas as seguintes verificações: 

- Momentos fletores solicitantes e resistentes na seção mais solicitada; 

- Cortantes solicitantes e resistentes nas seções mais solicitadas; 

- Esforços decorrentes do momento + cortante; 

- Deslocamentos máximos (flechas). 

Na segunda etapa é que se aplicou na íntegra a metodologia proposta por 

Nielsen (2013). Para o cálculo do momento máximo fletor resistente, acrescenta ao 

sistema de viga mista o momento proporcionado pela protensão dos cabos. Para se 

estabelecer essa parcela de incremento, foram necessários os seguintes cálculos: 

- Determinação da força de protensão inicial; 

- Determinação da força de protensão aplicada à peça; 

- Cálculo da área de aço e do número de cordoalhas necessárias; 

- Verificações dos índices de esbeltes da alma e da mesa do perfil de aço; 

- Cálculo da altura da linha neutra plástica a partir da definição da força de 

compressão do concreto (Cc), força de compressão do aço (Ca), força de tração do 

aço (Ta) e força de protensão dos cabos (Tp). Em todos os casos analisados no 

presente estudo a linha neutra plástica situa-se na mesa superior do perfil de aço. 

Com relação aos esforços cortantes são efetuados ainda as verificações nos 

desviadores dos cabos, os quais situam-se a quatro metros de distância dos apoios, 

considerando o traçado poligonal das cordoalhas. Para se efetuar esses 

levantamentos foram considerados nos cálculos a força de protensão aplicada à 

peça e os ângulos de inclinação dos cabos. 

Por fim, realizados os cálculos, os dados obtidos com as vigas das pontes 1 e 

2 foram colocados em planilhas e comparados com os dados já conhecidos da viga 

da ponte de referência (PR). Depois de coletadas as informações, os dados foram 

analisados pelos autores do presente estudo e assim emitido então parecer sobre a 

eficácia/viabilidade do método aplicado. 
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Foram utilizados os programas de AutoCad, Ftool, Smath Viewer e Excel para 

o desenvolvimento de projetos, análises, planilhas e gráficos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ESTUDO PARAMÉTRICO  

 

4.1.1 Dados da Ponte de Referência (PR) 

 

Conforme citado na metodologia, a Ponte de Referência (PR), utilizada nos 

cálculos apresenta as seguintes características: 

 

TABELA 1 – DADOS INICIAIS 

Descrição Valores Unidade 

Comprimento total 40 m 

Largura Total 13 m 

Número de vigas 4 - 

Distância entre as vigas 3,5 m 

Espessura media da laje de concreto 22,5 cm 

Espessura média do revestimento asfáltico 12,5 cm 

Aço das vigas soldadas – ASTM A588 Perfil I 35 KN/cm2 

Concreto da Laje 25 MPa 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

   

Cargas atuantes sem os fatores de segurança:  

 

TABELA 2 – CARREGAMENTO PERMANENTE 

Descrição Valores Unidade 

Peso próprio da viga de aço  0,0673 KN/cm 

Peso próprio da laje de concreto 0,1969 KN/cm 

Peso próprio do revestimento asfáltico + 

acessórios 

0,0759 KN/cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DO TREM TIPO, CONSIDERADO 

MESMO CARREGAMENTO DO MANUAL CBCA, PARA AS VIGAS INTERNAS (Já 
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considerando os valores efetivamente suportados pela viga com o acréscimo do 

coeficiente de impacto). 

Descrição Valores Unidade 

Cargas concentradas 141 KN 

Quantidade de cargas Concentradas 3 - 

Distância entre cargas concentradas 1,5 M 

Cargas Distribuídas 17600 KN/M 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

A seguir seguem os dados da viga de aço utilizada nos cálculos das 

solicitações e resistências da ponte de referência: 

 

TABELA 4 – DADOS DA VIGA DE AÇO ESCOLHIDA 

Descrição Valores Unidade 

Altura do perfil (d) 200 cm 

Largura da mesa (bf) 58,5 cm 

Espessura da mesa (tf) 3,75 cm 

Espessura da alma (tw) 0,95 cm 

Altura total da alma (h) 192,5 cm 

Altura reta da alma (da) 192,5 cm 

Área da Seção (A) 621,62 cm2 

Inércia (Ix) 4790000 cm4 

Raio de Giração (rx) 87,8 cm 

Raio de Giração (ry) 14,19 cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

4.1.2 Estudo da Ponte 1 

 

Com base nos dados calculados da ponte de referência, inicia-se as etapas e 

verificações dos estados limites últimos (ELU) para a Ponte 1, que trata da utilização 

da força de protensão conforme roteiro proposto por Nelsen (2013), no mesmo perfil 

da ponte de referência.  
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Para tanto os cálculos foram divididos em duas etapas, e a seguir seguem os 

coeficientes de ponderações comuns às duas fases, de acordo com o previsto na 

NBR 8800:2008: 

 

TABELA 5 – COEFICIENTES DE PONDERAÇÃO 

Resistências 

Aço  γa= 1,10 

Aço do conector de cisalhamento  γcs= 1,25 

Concreto γc= 1,40 

Ações 

Peso Próprio de estruturas metálicas  γga= 1,25 

Peso Próprio de estruturas de concreto  γgc= 1,35 

Sobrecarga de utilização γsc= 1,50 

Força de protensão  No ato  da protensão e 

quando desfavorável γp.df= 1,2 

Força de protensão  No ato  da protensão e 

quando favorável γp.f= 1 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

4.1.2.1. Ponte 1 – Primeira etapa: Viga de aço – Concretagem da laje 

  

Nesta etapa efetua-se o cálculo da capacidade resistente do perfil de aço, vez 

que o mesmo deve suportar o seu peso próprio e ainda o peso da laje de concreto.  

 

4.1.2.1.1. Momentos Máximos 

 

Conforme equação 2.20 com os seguintes parâmetros: 

  

TABELA 6 – AÇÕES A CONSIDERAR 

ga = 0,0673  γga = 1,25 gc = 0,196875 

γgc = 1,35 L = 4.000 cm - 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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Obtemos um momento solicitante máximo Msd_1 = 699743,1438 KN/Cm 

 

FIGURA 21 – MÁXIMO MOMENTO FLETOR DA PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                       [KN.M] 

 

Para o cálculo do Momento Fletor resistente da seção foram utilizadas as 

equações constantes no anexo H da NBR 8800:2008, as quais se referem a 

momentos fletores resistentes de seções de perfis de aço com alma esbelta. 

Utilizamos o Software SMatch para verificação dos Momentos Resistentes 

conforme Flambagem Local da Mesa (FLM) e Flambagem Lateral com Torção (FLT), 

onde obtivemos um MRD_1 no valor de 1.626.300 KN/cm, considerando travamentos 

laterais a cada 5 metros.  

Como Msd_1 (699.743,1438 KN/cm) é menor que o Mrd1 (1.626.300 KN.cm), 

está verificação está correta. 

 

4.1.2.1.2. Cortantes 

 

Com base nos carregamentos referentes ao peso próprio da viga e a laje de 

concreto efetuamos os devidos cálculos de carregamentos no software Ftool 

conforme a figura a seguir: 

 

FIGURA 22 – CARREGAMENTO E COMPRIMENTO DA PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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FIGURA 23 – CORTANTES MÁXIMAS DA PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                         [KN] 

  

Vsd1 = 680 KN 

Para o cálculo do valor da força cortante resistente da seção Vrd_1 utilizamos a 

equações 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 considerando os seguintes parâmetros: 

 

TABELA 7 – FORÇA CORTANTE RESISTENTE 

λp= 128,82 λ= 205,263 Vpt = 3840,375 kn 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

O resultado obtido foi de 1875,601471 KN. Como esse valor é maior que o 

Vsd1 (670 KN), está verificação está correta. 

 

4.1.2.1.3. Flambagem local da Mesa  

 

Para o cálculo da Flambagem Local da Mesa Inferior (Qs) utilizamos a 

equação 2.42, 2.43, 2.44, constante no Anexo H da NBR 8800:2008, considerando 

os seguintes parâmetros: 

TABELA 8 – FLAMBAGEM LOCAL DA MESA INFERIOR 

Kc = 14,23 Tw= 0,95 cm h = 192,5 cm 

Fy = 35 KN/cm² E = 20000KN/cm -  - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Onde obteve-se o valor de Qs= 1,0 
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4.1.2.1.4. Flambagem local da Alma 

 

Para o cálculo da Flambagem Local da Alma (Qa) utilizamos a equação 2.45, 

2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 constantes no Anexo H da NBR 8800:2008, 

considerando os seguintes parâmetros: 

 

TABELA 9 – FLAMBAGEM LOCAL DA ALMA 

Aef= 460,85 cm² Ag= 621,63 cm³ b = 192,5 cm 

T = 0,95 E = 20000KN/cm Fy= 35 KN/cm² 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Obtivemos o valor de Qa de 0,741, o que denota-se a necessidade do 

enrijecimento da alma do perfil. Na ponte de referência estudada constante no 

manual do CBCA também existe a previsão do enrijecimento da alma do perfil de 

aço, para atender ao quesito de segurança da mesma, citando a utilização de 

enrijecedores transversais intermediários nas vigas intermediárias com a medida de 

1,25 por 17 cm em toda a altura da alma, sendo o primeiro afastado 84 centímetros 

do apoio e os demais com afastamento de 300 centímetros , sendo este inclusive o 

parâmetro utilizado para o cálculo do coeficiente Kc, no cálculo da cortante. 

Conforme proposto na metodologia de Nelsen (2013), utilizando as equações 

2.11 e 2.12, obtêm-se os valores da classificação transversal do perfil, verificando se 

a razão entre a altura e a espessura da alma e a largura da mesa em relação a sua 

espessura atendem os limites máximos previstos na norma NBR 8800:2008. Os 

resultados estão expostos no quadro abaixo: 

 

TABELA 10 – RESULTADOS DE VERIFICAÇÃO 

Quesito avaliado Resultados Limite Norma 

Relação entre a altura da 

alma e espessura do 

perfil 

202,63 284,23 

Relação entre largura da 

mesa e a espessura 
10 28,73 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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4.1.2.1.5. Verificação do ELS da seção mais solicitada – 

Determinação dos deslocamentos  

 

 Valor para flecha máxima admissível: L/350 

o Considerando L = 4000 cm, obtemos um deslocamento máximo 

possível no valor de 114,24 mm, ou 11,42 cm; 

o Valor dos deslocamentos parciais é dado pela equação 2.53, onde foi 

utilizado os seguintes parâmetros: 

TABELA 11 – RESULTADOS DE VERIFICAÇÃO 

Ga = 0,0672723 KN/cm E= 20000 KN/cm² E= 20000 KN/cm² 

Gc = 0,196875 KN/cm Ia = 4.790.000 cm² L = 4000 cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Deslocamento referente ao peso próprio da viga de Aço correspondente a 

0,23 cm, o valor referente ao deslocamento da carga permanente foi de 0,68 cm. 

Assim o valor total do deslocamento corresponde a 0,91cm, estando desta forma 

abaixo do valor da flecha admissível. 

 

4.1.2.2. Ponte 1 – Segunda etapa: Verificação da aplicação da protensão com a 

cura do concreto 

 

Nesta etapa, acrescenta-se aos carregamentos já calculados de pesos 

próprios da viga de aço e laje de concreto, os carregamentos referentes ao 

revestimento asfáltico e equipamentos e também os carregamentos de utilização, 

que se refere aos carregamentos do trem-tipo. 

Em contrapartida, acrescenta-se aos esforços resistentes, a colaboração da 

resistência à compressão da laje de concreto e a força de protensão aplicada ao 

sistema da viga mista. 

 

  Para os cálculos, considera-se a cordoalha com os parâmetros abaixo: 
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TABELA 12 – TIPO DE AÇO 

Tipo de aço Fpyk(Mpa) Fptk(Mpa) 

CP 190 – RB 1710 1900 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

 Tensão Limite de tração para o aço de protensão = 190 x 0,64 = 140,6 

KN/cm2; 

 Fator decorrente de perdas de protensão (β=1,10); 

Para o cálculo do Momento Resistente Máximo, utiliza-se a metodologia 

proposta por NELSEN (2013), onde preliminarmente se faz necessária a verificação 

da altura da Linha Neutra Plástica da viga mista, definindo assim se a mesma 

encontra-se na laje de concreto ou no perfil de aço. 

A linha neutra plástica ficará na laje de concreto se a força de compressão do 

concreto (Cc) for maior que o somatório das forças de tração do aço (Ta) e tração do 

cabo de protensão (Tp).  

No caso em estudo encontrou-se a força de compressão do concreto Cc no 

valor de: 11953,03 KN, através da equação 2.17, tomando como parâmetros: 

 

TABELA 13 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA FORÇA DE COMPRESSÃO DO 

CONCRETO Cc 

fcd = 1,78 KN/cm² bef = 350 cm Tc= 22,5 cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

 Em seguida se faz necessário encontrar o valor a força de tração da viga 

de aço (Ta), através da equação 2.14, como os parâmetros abaixo, onde encontrou-

se o valor de 19778,98 KN: 

 

TABELA 14 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA FORÇA DE TRAÇÃO DA VIGA 

DE AÇO (Ta) 

Af=  219,94 cm² Aw = 182,87 cm² Fyd = 31,82 KN/cm² 

Ca=0 - - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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 Para encontrarmos o valor da tensão de protensão inicial, utiliza-se a 

equação 2.1, método de Nunziatta (2004), onde utilizamos os seguintes valores: 

 

TABELA 15 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO VALOR DA TENSÃO DE 

PROTENSÃO INICIAL  

Mg = 134544,515 Wa = 46590,51432 Ep_a = 80 cm 

fyd  = 31,818 KN/cm² Aa = 621,625 Yp = 1,1 

B=1,1 - - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Assim encontra-se o valor máximo da protensão inicial (P) = 8624,35 KN. 

Para efeito de cálculo e verificações, adotamos inicialmente o valor da protensão 

como sendo 3.900 KN. 

Em seguida, através da equação 2.2, verifica-se a área de aço de protensão 

necessária para atender a força (P) definida. Para tanto utiliza-se os parâmetros 

abaixo: 

 

TABELA 16 – CÁLCULO DA ÁREA DE AÇO DE PROTENSÃO NECESSÁRIA PARA 

ATENDER A FORÇA (P) 

Op = 140,6 KN/cm² P = 3900 KN 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Encontrada a área de aço, utilizando-se a equação 2.3 encontramos o 

número de cordoalhas necessárias, utilizando a área de aço de 1,434 cm2, para um 

diâmetro de 1,57 cm. No presente caso encontramos o número de 20 cordoalhas, as 

quais deverão ser colocadas em número igual e, cada lado da seção de aço, 

mantendo a simetria da peça, aumentando a sua performance e evitando-se assim 

problemas de torção e flexo-compressão. 

Verificando que CC < Ta + Tp, (11953,03 < 23678,98) concluiu-se portanto 

que a Linha Neutra Plástica encontra-se no perfil de aço. 

Em seguida, se faz necessário encontrar o valor da força de compressão na 

viga de aço (Ca), o que se dá através da equação 2.19, com os seguintes 

parâmetros: 

 



69 

 

  

TABELA 17 – PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA ÁREA DE AÇO DE 

PROTENSÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER A FORÇA (P) 

Cc = 11953,03 KN Ta = 19778,98 KN Tp = 3.900 KN 

 FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Com base nas informações prestadas, encontra-se o valor de 3912,97 KN. 

Seguindo o roteiro de verificações, encontra-se a altura da Linha Neutra 

Plástica da seção mista, através da equação 2.18. Para tanto utilizamos os 

seguintes parâmetros: 

 

TABELA 18 – PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA ALTURA DA LINHA NEUTRA 

PLÁSTICA 

Af = 621,625 cm² Fyd = 31,82 KN/cm² Tc = 22,5 cm 

Tf = 3,75 cm Hf = 0 Ca = 3912,97 

Tw = 0,95 cm - - 

 FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

 Assim conclui-se que posição da linha neutra corresponde a 24,60 cm, 

portanto na mesa superior do perfil. 

 

4.1.2.2.1. Momentos máximos  

 

Com base nas informações encontradas é possível determinar o valor do 

Momento Máximo Resistente da peça consolidada, através da equação 2.16, 

conforme os parâmetros abaixo: 

 

TABELA 19 – PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO VALOR DO MOMENTO 

MÁXIMO RESISTENTE 

Ta= 19.778,97 KN Yta= 98,95 cm Tp= 3.900 KN 

Ytp= 177,90 cm Cc= 11953,03 KN Ycc= 13,35 cm 

Ca=3912,98 KN Yca=1,05 cm d = 200 cm 

YLN = 24,60 cm hf = 0 - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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Portanto Mrd Total = 2814621,631 KN.cm, sendo que as parcelas dos 

momentos resistentes estão conforme a tabela a seguir: 

 

TABELA 20 – PARCELAS DOS MOMENTOS RESISTENTES 

Elemento Valor MRD Unidade 

Seção da viga de aço tracionada 1.957.107,96 KN.cm 

Seção da viga de aço comprimida 4.112,9 KN.cm 

Seção da peça de concreto comprimida 159.599,34 KN.cm 

Força de protensão 693801,39 

 

KN.cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Com base nos carregamentos descritos no início deste subitem, e com o 

auxílio do software Ftool, obtemos os valores do Momento Fletor Máximo, 

correspondendo Msd Máx: 1.608.830 KN.cm, conforme se verifica nas figuras 24, 25 

e 26. 

 

FIGURA 24 – CARREGAMENTOS PERMANENTES PONTE 1  

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

FIGURA 25 – CARREGAMENTOS TREM TIPO PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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FIGURA 26 – MOMENTO MÁXIMO FLETOR SOLICITANTE PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                       [KN.M] 

 

Assim, como o Momento Fletor Solicitante Total (1.608.830 KN.cm) é menor que 

o Momento Fletor Resistente Total (2814621,631 KN.cm), conclui-se que a peça 

está estável com relação a este quesito 

 

4.1.2.2.2. Cortantes  

 

Ainda com base nos mesmos carregamentos descritos no subitem anterior, 

efetuamos os cálculos de carregamentos no software Ftool, encontrando uma 

Cortante Máxima Solicitante no valor de: 1.614,1 KN, nos apoios, conforme a figura 

a seguir: 

 

FIGURA 27 - CORTANTE MÁXIMA SOLICITANTE PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                         [KN] 

 

Encontrando uma Cortante Máxima Solicitante de 1614,10 KN, menor, 

portanto que a Cortante Máxima Resistente da peça, já calculada no valor de 

1875,601471 KN. 

Ainda com relação ao quesito Cortante, faz-se necessária outra verificação, 

considerando o traçado dos cabos apresentarem um perfil poligonal, conforme 

exposto na figura 28. 
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FIGURA 28 – TRAÇADO DOS CABOS PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                         [CM] 

 

De acordo com a disposição dos cabos, calcula-se a cortante provocada pelo 

tensionamento dos mesmos, que no caso analisado se dá a 4 metros de cada apoio.  

Para esse cálculo, que é feito em duas etapas, utilizamos equações 2.5 e 2.6 

que se referem, conforme Nunziatta (2004), respectivamente ao cálculo da cortante 

no ato da protensão levando em consideração apenas o peso próprio da estrutura 

(V0) e cortante após a protensão, já com os carregamentos de utilização (V). Para 

tanto utilizamos o valor de V0 = 544 KN e V = 1.329,1 KN conforme figura 27, 

considerando ainda força de Protensão P= 3.900 KN e ângulo α de 10 graus (figura 

28), temos: 

Vr0 = - 279,62 KN e Vr1= 580,46 KN. Para o valor de Vr0 conclui-se que a 

cortante provocada pelo protensão dos cabos no instante de carregamento de peso 

próprio da viga e laje de concreto é no sentido contrário (baixo para cima), já 

levando-se em consideração a cortante calculada já com as cargas de solicitação 

Vr1, a mesma ficou no valor de 430, 71 KN, aliviando portanto as tensões de cortante 

nos pontos analisados. 

Avaliando as tensões máximas cortantes suportadas pela peça de aço, 

conforme equação 2.8, utilizando os seguintes parâmetros: 

 

TABELA 21 – PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DE AVALIAÇÃO DAS TENSÕES 

MÁXIMAS CORTANTES 

V = 1614,1 tw = 0,95 cm  hw =192,5 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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Obtemos o valor da tensão máxima cortante no valor de 7,27 KN, fazendo a 

verificação com a tensão máxima limite exposta na equação 2.9, que é de 18,37 KN, 

conclui-se que a peça atende a esse requisito de segurança. 

Para o quesito de Flexo-Compressão, Nelsen (2013) afirma que no caso de 

viga mista pós-tracionada, que é o caso analisado, não há necessidade de 

verificação, vez que a laje de concreto conectada continuamente à viga impede que 

ocorra a flambagem lateral da mesma. 

Alva e Malite (2005) ressaltam também que quando a força cortante Vsd é 

maior que 50 % da força resistente de cálculo, admitindo-se a plastificação total da 

alma, deve-se obedecer ao critério constante na equação 2.52, para verificação da 

interação entre a cortante e o momento. Para o referido cálculo, utilizamos os 

parâmetros abaixo: 

 

TABELA 22 – PARÂMETROS PARA A VERIFICAÇÃO ENTRE A CORTANTE E O 

MOMENTO 

Msd = 1.608.830,00 

KN.cm 

Mplrd = 2.128.102,78 

KN.cm 

Mfrd = 1.374.036,54 KN 

Vsd = 1.614,00 KN Vplrd = 1875,60 KN - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Obtemos o valor da relação entre o momento e a cortante no valor de 

103.933,43 que é menor que Msd2 = 1.608.830,00 KN.cm, portanto está verificação 

está correta. 

Para o cálculo do momento de plastificação da viga mista (Mplrd) 

desconsideramos o valor do momento referente à força de protensão, vez que a 

mesma está no regime elástico Nelsen, (2013). 

 

4.1.2.3. Verificação dos deslocamentos  

 

Conforme Manual CBCA calcula-se a flecha máxima devido a carga móvel 

mais impacto através da equação 2.53, utilizando-se os seguintes parâmetros: 
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TABELA 23 – PARÂMETRO PARA CÁLCULO DA FLECHA MÁXIMA 

Qm = 0,18 KN/cm L= 4000 cm Pm = 141 KN 

IMI(1) = 4.790.00 cm4 IMI(2) = 4.790.000 cm4 - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Através da equação acima, obtemos um deslocamento de 3,78 cm, inferior ao 

limite máximo preferencial de (L/800) para área urbana que é igual a 5 cm, segundo 

Manual CBCA. 

Nesta etapa deve-se verificar ainda a flecha ocasionada pela carga de 

revestimento da estrutura e também pela força de protensão aplicada à viga de aço. 

A equação 2.53 nos indica como calcular a flecha ocasionada pela carga de 

revestimento que é no valor de 0,097 KN/cm, e ainda os parâmetros abaixo 

relacionados, temos o valor de: 0,33 cm. 

Quanto à flecha ocasionada pela força de protensão, segundo Nelsen (2013), 

a mesma é calculada pela equação 2.54, e resultou no valor de – 1,10 cm, utilizando 

os seguintes parâmetros para o cálculo: 

 

TABELA 24 – PARÂMETROS DE CÁLCULO DA FLECHA OCASIONADA PELA 

FORÇA DE PROTENSÃO 

P = 3900 KN Ep = 135,43 L = 4000 cm 

E = 200000 - - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Assim, levando-se em conta os valores calculados neste item com as flechas 

já calculadas na primeira etapa referente ao peso próprio da viga de aço e peso 

próprio da laje de concreto, temos os seguintes valores: 

 

TABELA 25 – PESOS OBTIDOS 

Tipo de carregamento Flecha 

Verificação quanto 

a flecha máxima 

admissível 

Peso próprio da viga 0,23 cm  

 Peso próprio da laje de concreto 0,68 cm 



75 

 

  

Peso do revestimento mais acessórios 0,33 cm  

L/350 Peso do carregamento móvel (trem 

tipo) 

2,76 cm 

Força de Protensão -1,10 cm 

Totais 2,9 cm 11,43 cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Considerando tratar-se de uma ponte dimensionada para trabalhar com o 

sistema de viga mista sem a protensão de cabos externos, era de se esperar que os 

valores de resistência últimas fossem bem superiores que das resistências 

solicitantes.  

A parcela de acréscimo de momento resistente devido à força de protensão 

resultou no valor de 689.715,67 KN.cm, correspondendo a 24,48 % da força do 

Momento Resistente Fletor Total que corresponde a 2.817.818,56 KN.cm. Levando-

se em consideração só as contribuições de Momento Resistente Fletor da viga de 

aço que corresponde a 1.955.981,22 KN.cm, sem a contribuição da laje de concreto, 

conclui-se que o acréscimo devido a protensão do aço contribui com 35,26 % da 

força de momento resistente do conjunto. 

 

4.1.3 Estudo da Ponte 2 

 

Para o estudo da Ponte 2, utiliza-se os mesmos parâmetros expostos na 

tabela 29. O diferencial é adoção de um perfil de aço com seção menor. O perfil de 

aço estudado nesta fase apresenta as seguintes características: 

 

TABELA 26 – DADOS DA VIGA DE AÇO ESCOLHIDA 

Descrição Valores Unidade 

Altura do perfil (d) 160 cm 

Largura da mesa (bf) 50 cm 

Espessura da mesa (tf) 2,0 cm 

Espessura da alma (tw) 0,95 cm 

Altura total da alma (h) 155 cm 

Altura reta da alma (da) 155 cm 
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Área da Seção (A) 374 cm2 

Inércia (Ix) 1800000 cm4 

Raio de Giração (rx) 69,36 cm 

Raio de Giração (ry) 11,8 cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

O objetivo do presente cálculo é demonstrar a possível economia de aço 

devido o acréscimo do momento fletor resistente em função da força de protensão 

utilizada no sistema de viga mista. 

 Para tanto, a tabela a seguir apresenta a nova disposição de carregamentos, 

destacando que os esforços do Trem Tipo são os mesmos expostos na Tabela 3: 

 

TABELA 27 – CARREGAMENTO PERMANENTE 

Descrição Valores Unidade 

Peso próprio da viga de aço  0,0506 KN/cm 

Peso próprio da laje de concreto 0,1969 KN/cm 

Peso próprio do revestimento asfáltico + acessórios 0,0759 KN/cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Os coeficientes de ponderação considerados no cálculo (NBR 8800:2008) e o 

aço de protensão utilizado são os mesmos expostos na Tabela 5. 

 

4.1.3.1 Primeira etapa: Viga de aço – Concretagem da laje 

 

Assim como nos cálculos da viga da Ponte 1, nesta etapa verifica-se a 

capacidade resistente da viga de aço, em função do seu peso próprio e do peso da 

laje de concreto 

 

4.1.3.1.1 Momentos 

 

Conforme equação 2.20 com os seguintes parâmetros: 
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TABELA 28 – MOMENTO 

ga = 0,05 γga = 1,25 gc = 0,17 

γgc = 1,35 L = 4.000 cm - 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Obtemos um momento solicitante máximo Msd_1 = 495000KN/cm 

 

FIGURA 29 – MÁXIMO MOMENTO FLETOR PONTE 2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                       [KN.M] 

 

Para o cálculo do Momento Fletor resistente da seção utilizamos as equações 

constantes no anexo H da NBR 8800:2008, as quais se referem a momentos fletores 

resistentes de seções de perfis de aço com alma esbelta. 

Utilizamos o Software SMatch para verificação dos Momentos Resistentes 

conforme Flambagem Local da Mesa (FLM) = 789.560 KN.cm e Flambagem Lateral 

com Torção (FLT) 1.046.800 KN.cm, consideramos para o valor do MRD_1 o valor de 

789.560 KN.cm, que é o menor valor entre eles, considerando ainda travamentos 

laterais a cada 5 metros.  

Como Msd_1 (KN/cm) é menor que o Mrd1 (KN.cm), está verificação está 

correta. 

 

4.1.3.1.2 Cortantes 

 

Com base nos carregamentos referentes ao peso próprio da viga e a laje de 

concreto efetuamos os devidos cálculos de carregamentos no software Ftool 

conforme a figura a seguir: 
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FIGURA 30 – CARREGAMENTO E COMPRIMENTO DA PONTE 2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

FIGURA 31 – CORTANTES MÁXIMAS DA PONTE 2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                         [KN] 

    

    Vsd1 = 495 KN 

Para o cálculo do valor da força cortante resistente da seção Vrd_1 utilizamos 

as equações 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 considerando os seguintes 

parâmetros: 

 

TABELA 29 – CÁLCULO DA FORÇA CORTANTE RESISTENTE 

λp= 67,463 λ =172,22 Vpl = 3.092,25 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

O resultado obtido foi de 587,81 KN. Como esse valor é maior que o Vsd1 

(495 KN), esta verificação está correta. 

 

 

 

 



79 

 

  

4.1.3.1.3 Flambagem local da mesa 

 

Para o cálculo da Flambagem Local da Mesa (Qs) foram utilizadas as 

equações 2.42, 2.43, 2.44, constante na NBR 8800:2008, considerando os seguintes 

parâmetros: 

 

TABELA 30 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA FLAMBAGEM LOCAL DA 

MESA (QS) 

Kc = 6,422 Tw= 0,95 cm h = 155 cm 

Fyd = 35 KN/cm² E = 20000KN/cm - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Onde obteve-se o valor de Qs= 1,0 

 

4.1.3.1.4 Flambagem local da Alma 

 

Para o cálculo da Flambagem Local da Alma (Qa) foram utilizadas as 

equações 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, constante da NBR 8800:2008, 

considerando os seguintes parâmetros: 

 

TABELA 31 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA FLAMBAGEM LOCAL DA ALMA 

Aef = 388,42 cm² Ag = 397,25 cm³ b = 155 cm 

T = 0,95 E = 20000 KN/cm Fy = 35 KN/cm² 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Obtivemos o valor de Qa de 0,9777, o que denota-se a necessidade do 

enrijecimento da alma do perfil apesar de estar muito próximo de 1. 

Obtivemos o valor de Qa de 0,977, o que poderia ser aplicado como um fator 

de redução ao momento resistente, no entanto como está muito próximo de 01 não 

tem um valor relevante aos cálculos. Conforme constante na metodologia proposta 

por Nelsen (2013), utilizando as equações 2.11 e 2.12, obtêm-se os valores da 

classificação transversal do perfil, verificando se a razão entre a altura e a espessura 

da alma, e a largura da mesa em relação a sua espessura atendem os limites 
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máximos previstos na norma NBR 8800:2208. Os resultados estão expostos no 

quadro abaixo: 

 

TABELA 32 – RESULTADOS 

Quesito avaliado Resultados Limite Norma 

Relação entre a altura 

da alma e espessura 

do perfil 

163,16 284,23 

Relação entre largura 

da mesa e a espessura 
10 28,73 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

4.1.3.1.5. Determinação dos deslocamentos 

 

Valor para flecha máxima admissível: L/350 

Considerando L = 4000 cm, obtemos um deslocamento máximo possível no 

valor de 114,24 mm, ou 11,42 cm. 

Valor dos deslocamentos parciais é dado pela equação 2.53, onde foi 

utilizado os seguintes parâmetros: 

 

TABELA 33 – PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DOS DESLOCAMENTOS 

PARCIAIS 

Ga = 0,0672723 KN/cm E = 20000KN/cm² L = 4000 cm 

Gc = 0,196875 KN/cm Ia = 4.790.000 cm4 - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Deslocamento referente ao peso próprio da viga de Aço correspondente a 

0,46 cm, o valor referente ao deslocamento da carga permanente foi de 1,79 cm. 

Assim o valor total do deslocamento corresponde a 2,25 cm, valores superiores a 

primeira ponte estudada, no entanto estando abaixo do valor da flecha admissível. 
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4.1.3.2  Segunda etapa: Verificação da aplicação da protensão 

 

Nesta etapa, verificou-se se o acréscimo da resistência proveniente da cura 

do concreto da laje e da força de protensão aplicada à viga, somados à capacidade 

resistente da viga de aço foram suficientes para manter a estabilidade do sistema. 

 Para tanto, mais uma vez, acrescentou-se aos carregamentos já calculados na 

primeira etapa, os carregamentos referentes ao peso do revestimento asfáltico e 

equipamentos e aos carregamentos provenientes dos esforços de utilização, que se 

referem ao carregamento do Trem Tipo.  

Ações a considerar: 

 

TABELA 34 – AÇÕES CONSIDERADAS 

Ação Valores Medida 

Peso próprio do perfil de aço 0,0506 KN/cm 

Peso próprio da laje de concreto 0,1969 KN/cm 

Revestimento asfáltico 0,0967 KN/cm 

Trem Tipo 

Cargas Concentradas 3 x 141 KN 

Carga distribuída 17,6 KN.cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Para o cálculo do Momento Resistente Máximo, seguem-se a mesma 

sequência de verificações expostas nos cálculos da ponte 1. Assim, preliminarmente 

verifica-se a altura da Linha Neutra Plástica da viga mista, definindo assim se a 

mesma encontra-se na laje de concreto ou no perfil de aço. 

Mais uma vez, a linha neutra plástica ficará na laje de concreto se a força de 

compressão do concreto (Cc) for maior que o somatório das forças de tração do aço 

(Ta) e tração do cabo de protensão (Tp).  

No caso em estudo encontra-se a força de compressão do concreto Cc no 

valor de: 11953,02938 KN, através da equação 2.17, tomando como parâmetros: 

 

TABELA 35 – FORÇA DE COMPRESSÃO DO CONCRETO 

Fcd = 1,78 KN/cm² Bef = 350 cm Tc = 22,5 cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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Em seguida se faz necessário encontrar o valor a força de tração da viga de 

aço (Ta), através da equação 2.14, como os parâmetros abaixo, onde encontra-se o 

valor de 12639,90 KN: 

 

TABELA 36 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO VALOR A FORÇA DE TRAÇÃO 

DA VIGA DE AÇO (TA), 

Af =  125 cm² Aw = 147,25 cm² Fyd = 31,82 KN/cm² 

Ca = 0 - - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Para encontrarmos o valor da tensão de protensão inicial, utiliza-se a equação 

2.1, método de NUNZIATTA (2004), onde utilizamos os seguintes valores: 

 

TABELA 37 – VALOR TENSÃO DE PROTENSÃO 

Mg = 85980,80 Wa = 22648,57 Ep_a = 60 cm 

Fyd  = 31,818 KN/cm² Aa = 397,25 cm² Yp = 1,1 

B =1,1 - - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Assim encontra-se o valor máximo da protensão inicial (P) = 5697,00 KN. 

Para efeito de cálculo e verificações, adotamos inicialmente o valor da protensão 

como sendo 3.200KN. 

Em seguida, através da equação 2.2, verifica-se a área de aço de protensão 

necessária para atender a força (P) definida. Para tanto utiliza-se os parâmetros 

abaixo: 

 

TABELA 38 – PARÂMETRO PARA CÁLCULO DA ÁREA DE AÇO DE PROTENSÃO 

NECESSÁRIA PARA ATENDER A FORÇA (P) DEFINIDA 

Op = 140,6 KN/cm² P = 3200 KN 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Encontrada a área de aço, utilizando-se a equação 2.3 encontramos o 

número de cordoalhas necessárias, utilizando a área de aço de 1,434 cm2, para um 

diâmetro de 1,57 cm. No presente caso encontramos o número de 16 cordoalhas, as 
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quais deverão ser colocadas em número igual e, cada lado da seção de aço, 

mantendo a simetria da peça, aumentando a sua performance e evitando-se assim 

problemas de torção e flexo-compressão. 

Verificando que CC < Ta + Tp, (11953 < 15839,77273) conclui-se portanto que 

a Linha Neutra Plástica encontra-se no perfil de aço. 

Em seguida se faz necessário encontrar o valor da força de compressão na 

viga de aço (Ca), o que se faz através da equação 2.19, com os seguintes 

parâmetros: 

 

TABELA 39 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO VALOR DA FORÇA DE 

COMPRESSÃO NA VIGA DE AÇO (CA) 

Cc = 11953,03 KN Ta = 12639,7728 KN Tp = 3.900 KN 

 FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Com base nas informações prestadas, encontra-se o Ca no valor de 1943,37 

KN. 

Seguindo o roteiro de verificações, encontra-se a altura da Linha Neutra 

Plástica da seção mista, através da equação 2.18. Para tanto utilizamos os 

seguintes parâmetros: 

 

TABELA 40 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA LINHA NEUTRA PLÁSTICA DA 

SEÇÃO MISTA 

Af = 397,25 cm² Fyd = 31,82 KN/cm² Tc = 22,5 cm 

Tf = 2,50 cm Hf = 0 Ca = 1943,37 KN 

Tw = 0,95 cm -  

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

 Assim conclui-se que posição da linha neutra corresponde a 23,72 cm, 

portanto também na mesa superior do perfil. 

 

4.1.3.2.1 Momentos 
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Com base nas informações encontradas é possível determinar o valor do 

Momento Máximo Resistente da peça consolidada, através da equação 2.16, 

conforme os parâmetros abaixo: 

 

TABELA 41 – PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO VALOR DO MOMENTO 

MÁXIMO RESISTENTE DA PEÇA CONSOLIDADA 

Ta= 12639,77273KN Yta= 79,38 cm Tp= 3.200 KN 

Ytp =  138,7784 cm Cc= 11953,0294 Ycc=12,4715 cm 

Ca =1943,3717 KN Yca= 0,6108 cm d = 100 cm 

Yln = 23,72154791 cm hf = 0 - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Portanto Mrd Total = 1597812,56 KN.cm, sendo que as parcelas dos 

momentos resistentes estão a tabela a seguir: 

 

TABELA 42 – PARCELAS DOS MOMENTOS RESISTENTE 

Elemento Valor MRD Unidade 

Seção da viga de aço tracionada 1.003.461,77 KN.cm 

Seção da viga de aço comprimida 1186,9608 KN.cm 

Seção da peça de concreto comprimida 149072,7785 KN.cm 

Força de protensão 444.091,0467 KN.cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Com base nos carregamentos descritos no início deste subitem, e com o 

auxílio do software Ftool, obtemos os valores do Momento Fletor Máximo Solicitante, 

correspondendo MsdMáx: KN.cm, conforme se verifica nas figuras 32 e 33. 

 

FIGURA 32 – MOMENTO FLETOR MÁXIMO DA PONTE 2 

 



85 

 

  

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

FIGURA 33 – MOMENTO FLETOR MÁXIMO DA PONTE 2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                       [KN.M] 

 

Assim, como o Momento Fletor Solicitante Total (1349830,00 KN.cm) é menor 

que o Momento Fletor Resistente Total 1597812,56 (KN.cm), conclui-se que a peça 

está estável com relação a este quesito. 

 

4.1.3.2.2 Cortantes 

 

Ainda com base nos mesmos carregamentos descritos no subitem anterior, 

efetuamos os cálculos de carregamentos no software Ftool, encontrando uma 

Cortante Máxima Solicitante no valor de: 1.355,10 KN, nos apoios, conforme a figura 

a seguir: 

 

FIGURA 34 – CORTANTE MÁXIMA SOLICITANTE DA PONTE 2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                         [KN] 

 

Conforme já calculada na etapa anterior a Cortante Máxima Resistente da 

peça, já calculada é no valor de KN. 587,81 KN. 

Ante ao exposto verifica-se que Vsd2 é maior que Vrd2, assim a peça apresenta 

instabilidade devido a força cortante da peça nos apoios.  Conforme explanado por 

Alva e Malite (2005), para este cálculo, deve ser desconsiderado o esforço cortante 

suportado pela laje de concreto, devendo apenas a resistência da alma do perfil de 

aço ser considerada no cálculo. Assim, verificando o constante na NBR 8800:2008 

sobre o cálculo da força cortante, uma das soluções encontradas para neutralizar a 
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situação é colocar o índice de esbeltez da alma (λ) entre os limites de (λr) e (λp), ou 

seja, λp < λ < λr.  

Para tanto, devemos aumentar o coeficiente Kv que remete ao cálculo da 

rigidez da alma com a utilização de enrijecedores. Através das equações 2.34, 2.35, 

2.36, 2.37, 2.38 e 2.39, utilizando um espaçamento inicial entre enrijecedores de 60 

cm (a), obtemos a condição necessária de λp < λ < λr, pois os mesmos assumem 

respectivamente os valores de 205,40, 172,22 e 164,92.  Com esta nova condição, 

utilizando a equação 2.36 e Vpt = 3092,95 KN, como já anteriormente informado, 

obtemos uma força cortante resistente de 2.691,76 KN, assim Vrd2 > Vsd2 a peça 

passa a estar estável. Não há necessidade da utilização de enrijecedores 

longitudinais ao longo de toda a viga, bem como o espaçamento entre eles pode ser 

aumentado a medida que se afasta dos pontos de apoio. Como não é o objetivo 

deste trabalho o cálculo de espaçamento dos mesmos, sugerimos adotar a distância 

de até 10 metros dos apoios, onde os esforços cortantes são maiores. 

Ainda com relação ao quesito Cortante, faz-se necessária outra verificação, 

considerando o traçado dos cabos apresentarem perfil poligonal, conforme exposto 

na figura 35: 

 

FIGURA 35 – TRAÇADO DOS CABOS PONTE 2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR.                                         [CM] 

 

De acordo com a disposição dos cabos, calcula-se a cortante provocada pelo 

tensionamento dos mesmos, que no caso analisado se dá a 4 metros de cada apoio.  

Para esse cálculo, que é feito em duas etapas, foram utilizadas as equações 

2.5 e 2.6 que se referem, conforme Nunziatta (2004), respectivamente ao cálculo da 
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cortante no ato da protensão levando em consideração apenas o peso próprio da 

estrutura (V0) e cortante após a protensão, já com os carregamentos de utilização 

(V). Para tanto utilizamos o valor de V0 = 396 KN e V = 1118,3 KN (figura 33), 

considerando ainda força de Protensão P= 3.200 KN e ângulo alfa de 9° graus 

(figura 34), temos: 

Vr0 = - 144,63 KN e Vr1= 626,815 KN. Para o valor de Vr0 conclui-se que a 

cortante provocada pelo protensão dos cabos no instante de carregamento de peso 

próprio da viga e laje de concreto é no sentido contrário (de baixo para cima). 

Avaliando as tensões máximas cortantes suportadas pela peça de aço, 

conforme equação 2.8, utilizando os seguintes parâmetros: 

 

TABELA 43 - PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DAS TENSÕES MÁXIMAS 

CORTANTES SUPORTADAS PELA PEÇA DE AÇO 

V = 2691,96 Tw = 0,95 cm Hw =155 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Obtemos o valor da tensão máxima cortante no valor de 18,20 KN, fazendo a 

verificação com a tensão máxima limite exposta na equação 2.9, que é de 18,37 KN, 

conclui-se que a peça atende a esse requisito de segurança. 

Para o quesito de Flexo-Compressão, Nelsen (2013) afirma que no caso de viga 

mista pós-tracionada, que é o caso analisado, não há necessidade de verificação, 

vez que a laje de concreto conectada continuamente à viga impede que ocorra a 

flambagem lateral da mesma. 

Alva e Malite (2005) ressaltam também que quando a força cortante Vsd é maior 

que 50 % da força resistente de cálculo, admitindo-se a plastificação total da alma, 

deve-se obedecer ao critério constante na equação 2.52, para verificação da 

interação entre a cortante e o momento. Para o referido cálculo, utilizamos os 

parâmetros abaixo: 

 

TABELA 44 - PARÂMETROS PARA A VERIFICAÇÃO DA INTERAÇÃO 

ENTRE A CORTANTE E O MOMENTO 

Msd = 1.349.830,00 

KN.cm 

Mplrd = 1.153.721,51 

KN.cm 

Mfrd = 631504,00 KN 
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Vsd = 1.118,30 KN Vplrd = 2691,76 KN - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Obtemos o valor da relação entre o momento e a cortante no valor de 

1.059.722,36 que é menor que Msd2 = 1349830,00 KN.cm, portanto está verificação 

está correta. 

Para o cálculo do momento de plastificação da viga mista (Mplrd) 

desconsideramos o valor do momento referente à força de protensão, vez que a 

mesma está no regime elástico Nelsen (2013). 

Verificação dos deslocamentos: 

Conforme Manual CBCA, calcula-se a flecha máxima devido a carga móvel 

mais impacto através da equação 2.53, utilizando-se os seguintes parâmetros: 

 

TABELA 45 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA FLECHA MÁXIMA 

Qm = 0,176 KN/cm L = 4000 cm Pm = 141 KN 

IMI(1) = 1.800.000 cm4 IMI(2) = 1.800.000 cm4 - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Através da equação acima, obtemos um deslocamento de 3,7 cm, inferior ao 

limite máximo preferencial de (L/800) para áreas urbanas que é igual a 5 cm, 

segundo Manual CBCA. 

Nesta etapa deve-se verificar ainda a flecha ocasionada pela carga de 

revestimento da estrutura e também pela força de protensão aplicada à viga de aço. 

A equação 2.53 nos indica como calcular a flecha ocasionada pela carga de 

revestimento que é no valor de 0,097 KN/cm, e ainda os parâmetros abaixo 

relacionados, temos o valor de: 0,87 cm. 

Quanto à flecha ocasionada pela força de protensão, segundo Nelsen (2013), 

a mesma é calculada pela equação 2.54, e resultou no valor de – 1,96 cm, utilizando 

os seguintes parâmetros para o cálculo: 

 

TABELA 46 - PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA FLECHA OCASIONADA 

PELA FORÇA DE PROTENSÃO 

P = 3200 KN Ep = 110,18 L = 4000 cm 
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E = 200000 - - 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Assim, levando-se em conta os valores calculados neste item com as flechas 

já calculadas na primeira etapa referente ao peso próprio da viga de aço e peso 

próprio da laje de concreto, temos os seguintes valores: 

 

TABELA 47 – DESLOCAMENTOS MÁXIMOS PONTE 2 

Tipo de carregamento Flecha Verificação quanto a 

flecha máxima admissível 

Peso próprio da viga 0,46 cm  

 

L/350 

Peso próprio da laje de concreto 1,79 cm 

Peso do revestimento mais 

acessórios 

0,87 cm 

Peso do carregamento móvel (trem 

tipo) 

3,70 cm 

Força de Protensão -1,96 cm 

Totais 4,86 cm 11, 43 cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Para uma melhor análise e leitura dos resultados obtidos, apresenta-se na 

tabela a seguir os principais parâmetros obtidos nas três situações estudadas: 

 

TABELA 48 – PRINCIPAIS PARÂMETROS 

Parâmetro P. R. P. 1 P. 2 Verif. 

Peso Total da Viga (Kgf) 26.908,90 26.908,90 17.196,16 -- 

MsdTotal (KN.m) 16.088,30 16.088,30 13.498,30 OK 

MrdTotal (KN.m) 21.249,06 28.146,22 15.978,13 OK 

VsdTotal (KN) 1.641,10 1641,10 1355,10 OK 

VrdTotal (KN) 1.875,69 1.875,69 3.092,95 OK 
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Flambagem Lateral Alma  

– FLA 

Anexo H NBR 

8800:2008 

Anexo H 

NBR 

8800:2008 

Anexo H 

NBR 

8800:2008 

OK 

Flambagem Lateral da 

Mesa – FLM 

1.626.309 1.626.309 789.560 OK 

Flambagem Lateral com 

Torção – FLT 

1.626.309 1.626.309 1.046.800 OK 

Força de Protensão (KN) -- 3.900 3.200 OK 

Flecha Total (cm) 4,00 2,90 4,86 OK 

Excentricidade. dos cabos 

(cm) 

-- 80 60 OK 

Coef. esbeltez da alma do 

perfil de aço 

202,63 202,63 163,46 OK 

Coef. esbeltez da mesa do 

perfil 

10 10 10 OK 

Número de Cordoalhas -- 20 16 OK 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Comparando-se os momentos máximos resistentes entre a ponte de 

referência e a ponte 1, que utilizam os mesmos carregamentos e o mesmo perfil de 

aço, verifica-se que com a aplicação da força de protensão obtém-se um acréscimo 

de momento fletor resistente na ordem de 689.715,67 KN.cm, que corresponde a um 

acréscimo de 25% na capacidade total da viga. O Gráfico 01 demonstra a parcela de 

contribuição de cada elemento da viga mista, lembrando que o perfil de aço tem a 

contribuição das parcelas tracionadas e comprimidas da viga.  
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GRÁFICO 01 - MOMENTO FLETOR RESISTENTE TOTAL – PONTE 1 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

Analisando-se os resultados obtidos entre as vigas da ponte 1 e a ponte 2, 

preliminarmente cabe salientar a diferença de dimensões dos perfis utilizados, a 

tabela a seguir demonstra as dimensões de cada elemento dessas vigas: 

 

TABELA 49 - DIMENSÕES DOS PERFIS DE AÇO 

 PERFIL PONTE 1 PERFIL PONTE 2 UNIDADE 

Altura do perfil (d) 200 160 cm 

Largura da mesa (bf) 58,5 50 cm 

Espessura da mesa 

(tf) 

3,75 2,50 cm 

Espessura da alma 

(tw) 

0,95 0,95 cm 

Altura total da alma 

(h) 

192,5 155 cm 

Maior momento de 

inércia 

4.790.000 1.800.000 cm4 

Área da seção 621,625 397,25 cm² 

Peso Próprio 26.908,90 

 

17.196,16 

 

Kg 
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Carga distribuída 

referente ao peso 

próprio 

0,0672723 

 

0,042990395 

 

KN.cm 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 

 

A seguir, é apresentado o gráfico 02, o qual demonstra o comparativo de 

Peso Próprio das duas vigas analisadas. Observa-se que a viga da Ponte 2 utiliza 

36% menos aço que a viga da Ponte 1, resultando em 9.712,74 Kg a menos. 

 

GRÁFICO 02 - COMPARAÇÃO DE PESO PRÓPRIO ENTRE A PONTE 1 E PONTE 

2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR 

 

O gráfico 03 apresenta a parcela de contribuição do incremento de momento 

resistente fletor devido a protensão dos cabos de aços na ponte 2. Observa-se que 

por apresentar uma menor capacidade resistente em função da diminuição do perfil 

de aço, e embora tenha se utilizado uma força de protensão menor que na ponte 1, 

a taxa de contribuição da força de protensão na ponte 2 é de 28%, portanto maior 

que na ponte 1. 
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GRÁFICO 3 - MOMENTO FLETOR RESISTENTE TOTAL – PONTE 2 

 

FONTE: O PRÓPRIO AUTOR. 
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5. CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho teve como objetivo, o comparativo entre uma viga 

metálica mista e uma viga mista protendida por cabos de aço externos, onde se 

pretendeu demonstrar qual sistema construtivo é mais eficiente, levando em 

consideração a resistência, produtividade e a economia durante a sua execução.  

Apesar dos dois sistemas estarem muito presentes nas construções fora do 

Brasil há muito tempo, em nosso país estão ainda em desenvolvimento. Isso se 

deve a falta de mão de obra especializada e, desconhecimento do método, 

perdendo mercado para construções executadas em concreto armado convencional 

e protendido. 

Os métodos construtivos em concreto armado e concreto protendido são os 

mais utilizados em nosso país em razão da facilidade, economia e abundância dos 

materiais utilizados em sua construção, em detrimento ao método construtivo com 

perfis de aço, devido ao custo deste insumo, em que pese sermos um dos maiores 

produtores de minério de ferro no mundo.  

Embora seja um método pouco conhecido, os equipamentos e insumos 

utilizados para a protensão de cabos externos em uma viga de aço são os mesmos 

utilizados para construções em concreto protendido. A metodologia executiva 

também é muito semelhante. 

Com relação aos cálculos necessários para verificação da peça, após a 

revisão bibliográfica, os mesmos iniciam-se a partir do peso próprio da viga, 

seguindo o roteiro proposto na metodologia. Esse roteiro permitiu, a partir de uma 

ponte rodoviária, bi-apoiada, com viga mista convencional, tendo seus 

carregamentos e dimensões já calculados, analisar qual a parcela contributiva de 

momento fletor resistente, ocasionada pela força de protensão de cabos externos. 

Conforme os resultados obtidos verificaram-se que o percentual de acréscimo 

de momento fletor resistentes na viga da Ponte 1 em relação à ponte de referência 

foi na ordem de 25%. 

Com base nesse parâmetro, efetuaram-se novos cálculos para uma viga nas 

mesmas condições de carregamentos permanentes e úteis em um perfil com 36% 

menos aço, denominada “Viga Ponte 2”, correspondendo, no caso estudado, a 

9.712,74 Kg mais leve. 
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Os parâmetros definidos para a viga da Ponte 2 foram testados ao Estado 

Limite Último e aprovados com a ressalva da necessidade de enrijecimento da alma 

do perfil, nas proximidades dos apoios, devido ao esforço cortante da peça. 

Com relação a esse critério, na viga da ponte de referência projetada sem a 

protensão de cabos de aço externos, também houve a previsão de enrijecedores da 

alma do perfil devido ao índice de esbeltes da alma. 

A viga da Ponte 2, além de ser mais leve, também possui altura total 40 cm 

menor que a viga da Ponte 1, o que representa um ganho com relação a altura da 

lâmina de água. 

Essa viga, por apresentar um perfil mais leve e mais baixo, proporciona um 

menor incremento de Momento Resistente Fletor em relação à viga da ponte 1, vez 

que essa força é diretamente proporcional ao peso próprio da viga e à 

excentricidade dos cabos, na seção de maior momento solicitante, em relação ao 

centro de gravidade da peça. 

Por apresentar um perfil de aço com seção menor, e consequentemente 

apresentar menor resistência aos esforços, no entanto, esse percentual de 

incremento de Momento Resistente Fletor, devido a protensão dos cabos na peça 

dois foi maior, na ordem de 28% do valor total da peça. Sem esse incremento de 

força, sob o critério de Máximo Momento Fletor Resistente, essa peça estaria 

instável. 

Por fim, cabe salientar a importância de uma melhor divulgação desta 

metodologia construtiva no Brasil, vez que este método apresenta resultados 

relevantes não só para construções iniciais, com a economia de aço, mas também 

como incremento de força resistente em obras com necessidade de reforço 

estrutural. O incremento de momento resistente na ordem de 25 % a 30 % na peça, 

além de permitir maiores carregamentos, proporciona também a transposição de 

maiores vãos, fato que também é de fundamental relevância na área de engenharia 

civil. 
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