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Introdução: O estudo do concreto protendido e o seu pré-dimensionamento, vem sendo
necessário cada vez mais, principalmente em construções de grande porte, tendo em
vista a necessidade de se utilizar vigas em estruturas que requerem cada vez mais
resistência aos esforços e que demandam vencer grandes vãos de forças. O uso da
técnica de protensão em estruturas metálicas ou mistas permite a construção de
grandes edificações, pontes, viadutos e até mesmo pavimentos onde a resistência à
tração é controlada pela protensão que comprime previamente o concreto. Objetivo:
Apresentar e discutir algumas características da utilização de protensão externa em
vigas mistas expondo suas vantagens e desvantagens, comportamento estrutural e
aplicações. Metodologia: Em vista da necessidade de criar estruturas capazes de
suportarem maiores vãos foi realizado um estudo bibliográfico sobre as
particularidades desse artifício estrutural, atentando para os cuidados e precauções
necessários ao se utilizar o método de protensão externa em vigas mistas. Resultados:
O estudo verificou que vigas mistas quando bem dimensionadas geram benefícios
diversos, promovendo resistência a carregamentos elevados com peso reduzido,
menores dimensões de seções transversais e fácil utilização construtiva acarretando
menor custo e mais economia. Além disso, o uso da protensão externa garante
facilidade de inspeção e manutenção antes e depois de realizar a técnica na viga.
Nesses casos, os cabos do sistema permanecem fora da área física assegurando
possíveis substituições, entretanto, uma vez expostos, estes passam a estarem sujeitos
às patologias decorrentes de influências ambientais e pouco vulneráveis às
deformações. Conclusão: Conclui-se, portanto, que a utilização da protensão externa
constitui uma excelente saída para a reabilitação de estruturas que estão em uso, visto
que a técnica não envolve nenhum desgaste, descascamento e nem a demolição da
estrutura.
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