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SABRYNA OLIVEIRA DA SILVA 

 

 

RESUMO 

 

O concreto protendido é uma tecnologia que visa reduzir tempo, materiais e mão de 

obra, além de ser utilizado mundialmente, vem ganhando espaço no Brasil. O 

método de protensão não aderente é um tipo de protensão que utiliza 

monocordoalhas engraxadas e equipamentos leves de fácil manuseio. Para a 

obtenção dos resultados, foram feitos o acompanhamento de uma laje lisa com 

vigas protendidas bem como uma laje convencional, sendo descritos e comparados 

a utilização de materiais e mão de obra. As duas obras possuem área de laje 

similares, porém houve uma diminuição de equipe na obra com protensão. Também 

aconteceu uma redução no consumo de materiais. A obra em concreto protendido 

apresentou uma melhor produtividade de equipe devido a diminuição de fôrmas e 

armaduras na estrutura. 

 
Palavras-chave: Concreto Protendido. Monocordoalhas Engraxadas. Concreto 
Convencional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIC COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRESTRESSED CONCRETE 

SYSTEM IN RELATION TO THE CONVENTIONAL METHOD 

 

ABSTRACT 

 

The prestressed concrete is a technology that aims to reduce time, materials and labor, 
besides being worldwide used, gaining space in Brazil. The non-adherent pretensioning 
method is a type of protension that uses unbonded tendons and light equipment of 
easy handling. To obtain the results, a smooth slab with prestressed beams and a 
conventional plate were followed, being described and compared the use of materials 
and labor. The two building works have similar slab area, however there was a 
decrease of the team in the construction work with protension. The construction work in 
prestressed concretes presented a better team productivity due to the decrease of 
forms and reinforcement in the structure. 
 
Keywords: Prestressed Concrete.  Unbonded Tendons.  Conventional Concrete. 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Devido ao crescimento da construção civil no Brasil, grandes 

empreendimentos surgem a cada dia e a mão de obra está cada vez mais escassa. 

Novas tecnologias são exploradas e métodos modernos de construção são 

descobertos, concorrendo com o método convencional de concreto armado (LINCK, 

2013). 

O concreto protendido é utilizado para aumentar a resistência do concreto a 

fim de reduzir as chances de fissuras com o uso de monocordoalhas engraxadas de 

aço que atuam como armadura ativa e passiva na estrutura. (CAIXETA E MORAIS, 

2018). 

Linck (2013) afirma que com a utilização do concreto protendido, o número de 

vigas, pilares e capitéis são reduzidos em comparação ao sistema de concreto 

armado, assim, mesmo que a laje protendida seja pouco utilizada em edificações 

residenciais, esta pode oferecer diversas vantagens, como, aumento dos vãos, 

flexibilidade de projeto, estruturas mais leves, lajes mais finas e redução da mão de 

obra. 

Protender uma estrutura de concreto diz respeito a fazer uso de uma 

tecnologia inteligente, eficaz e duradoura, pois permite o aproveitamento máximo da 

resistência mecânica do concreto e do aço, reduzindo a sua quantidade. Dessa 

forma, a utilização dessa tecnologia além de possibilitar conforto e segurança a 

estrutura, assegura longa vida útil aos seus elementos. Uma das principais 

vantagens das soluções do concreto protendido é o ótimo custo benefício que ele 

proporciona, pois em muitos casos na estrutura não há necessidade de manutenção. 

(SCHMID, 2009).   

 Portanto, diante do que foi exposto, esse trabalho visa o processo executivo 

e os aspectos econômico do concreto protendido em relação ao método 

convencional em concreto armado.  
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Concreto protendido 

 

Este trabalho tem como objetivo uma análise comparativa entre duas obras, 

uma em concreto protendido possuindo laje lisa, pilares e vigas protendidas, e uma 

obra em concreto convencional com laje lisa, vigas e pilares. Será feito um 

comparativo no consumo de materiais, comparativo de equipe e de produtividade, 

visando qual sistema será o mais econômico. 

Segundo Caixeta e Morais (2018) o concreto protendido é uma tecnologia 

utilizada e conhecida mundialmente. No Brasil, passou a ser empregada a partir da 

década de 90, e seu uso ainda é modesto e é aplicado em estruturas de grande e 

médio porte. Essa estrutura permite vãos maiores, redução da quantidade de pilares 

e economia em aço e concreto. Segundo a NBR 6118/2014, o concreto protendido 

pode ser dividido em tipos diferentes de protensão, de acordo com a sua aderência 

entre a armadura e o concreto. As divisões correspondem em protensão aderente e 

protensão não-aderente, que serão vistas mais detalhadamente durante os 

processos de execução. Além disso, Cauduro (2002) ressalta que esse sistema se 

trata de um processo de durabilidade e alto grau de eficiência, no qual possui um 

grande aproveitamento em escala mecânica entre o aço e o concreto, gerando 

economia, sendo assim, mais eficiente que o sistema convencional. 

 

A protensão de uma estrutura de concreto é definida como uma tecnologia 
inteligente, eficaz e duradoura. Inteligente pela quantidade de materiais 
reduzida devido ao aproveitamento da resistência mecânica do aço e do 
concreto. Eficaz, pois é uma estrutura elevada quando comparada ao 
sistema convencional, sendo seguras e confortáveis. Duradoura pelo fato de 
não precisar de manutenção durante sua vida útil (SCHMID, 2007, p. 33).  

 

Schmid (2007, p.33) cita outras vantagens em relação ao concreto protendido, 

como: 

 

- Maiores vãos entre pilares; 
- Redução de deformação; 
- Redução de fissuração; 
- Possibilidade de utilização em ambientes agressivos; 
- Projetos arquitetônicos diferenciados; 
- Possibilidade de utilização em peças pré-moldadas; 
- Utilização de reforços em estruturas; 
- Em caso de lajes, são mais esbeltas em relação ao sistema convencional. 
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Mas, apesar das vantagens acima, esse procedimento requer muito cuidado 

durante o processo de execução, pois qualquer erro pode comprometer a estrutura 

que é submetida às forças de protensão. (CAIXETA, MORAIS, 2018). 

 

2.2 Quanto a aderência 

 

De acordo com NBR 6118/2014, a protensão pode ser classificada como 

aderente e não aderente, devido ao contato dos cabos com a estrutura de concreto. 

 

2.2.1 Protensão aderente 

 

Para Emerick (2002, p.4) 

 

os cabos são colocados dentro de bainhas metálicas, sendo essas injetadas 
com nata de cimento após a operação de protensão das cordoalhas. A 
solução com cordoalhas aderentes comporta-se melhor quanto à 
distribuição das fissuras e à segurança à ruptura para efeitos localizados 
(explosão, incêndios, demolição parcial, etc.).  

 

Schmid (2007) salienta que os cabos de protensão são compostos por 

cordoalhas de aço, nas quais as mais utilizadas são compostas de sete fios com 

diâmetro de 12,7 mm ou 15,2 mm, que ficam soltas dentro da bainha, que permitem 

a movimentação durante a protensão, que também são compostas por ancoragens, 

bainhas metálicas e purgadores. A protensão com aderência é mais utilizada em 

construções de grande porte como: pontes, grandes reservatórios de água, 

contenção de taludes, cobertura de grandes vãos. Porém, devido a sua eficiência, 

pode ser aplicada em quase todos os meios da construção civil. (HANAI, 2005) 
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Figura 1: Características cordoalhas de aço. 

Fonte: www.rudloff.com.br 

  

2.2.2 Protensão não aderente 

 

No sistema de protensão não aderente são utilizadas cordoalhas plastificadas 

engraxadas, são cordoalhas tradicionais que possuem um revestimento de PEAD-

polietileno com alta densidade, impermeável a água, totalmente resistente e durável. 

A conservação das cordoalhas deve ser de extrema importância, têm de estar 

limpas e livres de corrosão e se estiverem com rasgos ou falhas na cobertura do 

PEAD precisam ser reparadas antes da concretagem final (EMERICK, 2002). 

 

Figura 2: Cordoalha 

 
Fonte: EMERICK (2002) 

 

SCHMID (2007) afirma que o sistema de protensão não aderente pode ser 

empregado em obras de pequeno porte, pois são executados com equipamentos 

leves e de fácil aplicação e isso faz com que o sistema não aderente seja um 
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concorrente para o sistema de concreto armado, devido a instalação acessível e fácil 

manuseio, se torna uma opção para pequenos vãos. 

 

2.3 Perdas de protensão 

 

Toda a elaboração de um projeto estrutural deve ser prevista às perdas de 

protensão que são designadas pela redução das forças que atuam inicialmente 

quando aplicada nos cabos. Essas perdas podem acontecer no ato da protensão 

(perdas imediatas), ou ao longo do tempo (perdas progressivas) (SOUZA E 

MACEDO, 2016). 

 

2.3.1 Perdas imediatas 

 

De acordo com Caixeta e Morais (2018) perdas imediatas consiste em forças 

dissipadas na realização da protensão e, com estas, alguns fatores provocam a 

perda da tensão inicial, que pode ser por atrito, acomodação de ancoragem ou 

encurtamento elástico do concreto. 

 

2.3.2 Perdas progressivas 

 

São perdas que aparecem ao longo do tempo, nas quais são divididas em 

alguns tipos, como:  retratação do concreto e da relaxação do aço da protensão 

(SOUZA E MACEDO, 2016). 

 

2.4 Materiais utilizados 

 

 Os materiais e equipamentos necessários para desempenhar o sistema de 

protensão não aderente serão detalhados a seguir. 

 

2.4.1 Monocordoalhas engraxadas 

 

Para a execução foi escolhido o sistema de protensão não aderente com a 

utilização de monocordoalhas engraxadas. Monocordoalhas são cabos metálicos 

usados na protensão aderente, são cobertos por uma graxa que tem a função de 
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impedir a corrosão e o atrito entre o cabo e a bainha, e ao redor das bainhas possui 

um revestimento de polietileno de alta densidade (PEAD) onde são inseridos na 

estrutura. As cordoalhas mais utilizadas são as de sete fios, com diâmetros de 1/2 

ou 5/8”, posicionadas no interior das bainhas formando os cabos. (PFEIL, 1984). 

 

Figura 3: Bobinas de monocordoalhas engraxadas. 

 
Fonte: CAUDURO (2002). 

 

Durante o projeto, as cordoalhas são dimensionadas para serem instaladas 

em diferentes níveis de altura. Para garantir o posicionamento correto antes e 

durante o lançamento de concreto são utilizados espaçadores chamados de 

“cadeirinhas”, que se referem a apoios plásticos ou metálicos que têm como função 

apoiar e segurar os cabos na posição correta de projeto (PEREIRA et al., 2005). 

Esses dispositivos são colocados em lajes lisas protendidas que, considerando 

cotas altas perto dos pilares, possuem tipos de altura diferentes evitando esforço de 

puncionamento e cotas abaixo dos vãos, impedindo a sua deformação. (CAIXETA E 

MORAIS, 2018). 
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Figura 4: Cadeirinhas metálicas 

 
Fonte: CAUDURO, (2002). 

 

As cordoalhas devem ser fabricadas com resistência à tração de 190 e 210 

kgf/mm² e relaxação baixa (NBR 7483/2008). Cauduro (2002) afirma que os cabos 

são fabricados com uma extensão maior que a fôrma de borda para serem 

tracionadas. 

Cauduro (2002) explica a fabricação das cordoalhas: 

 

A cordoalha nua é coberta com graxa inibidora de corrosão e então 
revestida com bainha plástica [...]. O processo começa passando a 
cordoalha por um aplicador de graxa que recobre a cordoalha 
uniformemente com a quantidade exata de graxa inibidora de corrosão (p. 
30). 
 
A cordoalha coberta de graxa segue pela máquina extrusora, que aplica e 
regula a espessura adequada de plástico derretido. Posteriormente a 
cordoalha passa por uma caneleta de água para que seja resfriada antes de 
ser novamente enrolada (p. 30). 

   

As cordoalhas são leves e de fácil manuseio, isso torna o armazenamento 

simples e de fácil acesso. Devem ser armazenadas em local seco, coberto e 

afastado do solo, por um estrado. Em armazenamento de períodos longos é 

necessário que seja evitada a exposição à luz solar. Não é recomendado contato 

com a água, sal e outros elementos que podem ser corrosivos. (CAUDURO, 2002).  

Emerick (2002) diz que as cordoalhas devem estar limpas. Ademais, falhas ou 

danos na bainha de PEAD carecem ser reparados com fita plástica e o dano precisa 

ser reparado antes mesmo da cordoalha ter qualquer contato com o concreto, ou 

seja, antes do lançamento final do concreto. 

 



12 

 

2.4.2 Ancoragem  

 

Cada armadura ativa instalada na estrutura deve ser ancorada para que todo 

esforço aplicado seja transmitido diretamente ao concreto. A ancoragem tem que ser 

feita por aderência ou equipamentos mecânicos. (NBR 6118/2007). 

Cauduro (2002), define ancoragem como “Conjunto de peças mecânicas 

incluindo todos os componentes requeridos para ancorar (fixar) o aço para a 

protensão e transmitir permanentemente a força de protensao ao concreto”. As 

placas de ancoragem são peças de ferro, como mostra a (figura 5), que alojam as 

cunhas que têm a função de transferir a força da protensão para o concreto. O furo 

em que a cunha é alojada possui uma superfície rugosa. Além disso, a cunha dispõe 

de uma peça de metal, dotada de dentes posicionados na cordoalha durante a 

transferência da força do equipamento de protensão para a ancoragem (PEREIRA et 

al., 2005). As ancoragens são classificadas de acordo com sua aplicação: ativa, 

passiva, intermediária e morta. 

 

Figura 5: Ancoragem ativa 

 
Fonte: PEREIRA et al. (2005). 

 

A ancoragem ativa está localizada na extremidade dos cabos e desempenha 

a função de tensionar e fixar a armadura ativa. O macaco hidráulico é colocado 

nessa extremidade. A ancoragem passiva é correspondente á ativa na outra ponta 

do cabo, porém ela é utilizada somente para fixar, e não para fazer a tração da 

armadura (CAUDURO, 2002). Alguns equipamentos auxiliares são colocados na 

extremidade ativa, uma forma plástica para moldar a abertura do concreto para 
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permitir que o macaco hidráulico acesse a cavidade e a placa de ancoragem. Essa 

peça é utilizada temporariamente durante o lançamento do concreto (PEREIRA, et 

al., 2005). 

 

Figura 6: Ancoragem passiva  

 

Fonte: Autora (2018).  

 

Figura 7: Armadura ativa  

 

Fonte: Autora (2018). 
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2.4.3 Macaco hidráulico  

 

Após a colocação das cunhas, inicia-se o processo de protensão. Esse 

processo é feito com a utilização de macaco hidráulico que é colocado na 

extremidade do cabo. Após a instalação aplica-se uma tensão. O macaco hidráulico 

é um aparelho leve e de fácil manuseio (CAIXETA E MORAIS, 2018). 

Segundo Verissimo e César Junior (1998), as forças de protensão aplicadas 

são de valores elevados e o macaco hidráulico é o equipamento mais simples para 

se obter essas forças. Cauduro (2002) caracteriza o macaco hidráulico como 

“engenhoso e leve (19 kg), que pode ser posicionado e protender em qualquer parte 

do comprimento do cabo, tensionando uma cordoalha de cada vez a cada 30 

segundos”. 

 

Figura 8: Macaco Hidráulico 

 
Fonte: CAIXETA E MORAIS (2018) 

 

2.4.4 Concreto 

 

Para a construção de estruturas protendidas o concreto requer um controle de 

qualidade muito rigoroso. Deve-se realizar ensaios prévios, o controle continuo de 
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qualidade dos cimentos e agregados bem como sua fiscalização durante a 

elaboração do concreto. O concreto utilizado em peças protendidas possui 

resistência superior ao utilizado em concreto armado (VERISSIMO et al, 1996). 

Hanai (2005) afirma que o concreto deve ter boa compacidade e baixa 

permeabilidade para se obter proteção contra a corrosão da armadura, pois quando 

solicitado por grandes tensões, estará sujeito a corrosão. 

Segundo Cauduro (2002), devem-se obter alguns cuidados durante a 

concretagem: 

a) concretagem por caminhão: verificar se o concreto foi espalhado 
uniformemente e se depois de distribuído não deslocou os cabos. 
b) por grua ou guindaste: o concreto deve ser solto da caçamba a uma 
altura que não desloque os cabos. 
c) concretagem por bomba: o duto da bomba deve ser apoiado acima dos 
cabos sobre eles. O bico da bomba deve ser sustentado em uma posição 
que não cause o deslocamento dos cabos. 
d) não coloque os vibradores sobre os cabos. Evite o contato entre o 
vibrador e o cabo durante o adensamento do concreto (p. 67). 

 

2.5 PROCESSO DE EXECUÇÃO DE ELEMENTOS DE PROTENSÃO 

 

Neste capitulo, será mostrado a execução de uma laje lisa com viga 

protendida, que foi acompanhada para a realização deste trabalho. 

 

2.5.1 Características da obra 

 

A obra está situada na cidade de Maringá – PR, na avenida Horácio 

Racanello, Novo Centro. Consiste em um edifício residencial, composto por uma 

torre, onde a área total da construção é de 9847, 32 m². 

A torre da edificação é constituída por 16 pavimentos, 4 subsolos, térreo, área 

de lazer, casa de maquinas e barrilete. Cada pavimento tipo possui 348 m² e 4 

apartamentos por andar. 
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Figura 9: Visão geral da construção 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

2.5.2 Processo executivo 

 

O processo executivo foi acompanhado durante a execução do sexto 

pavimento tipo, sendo detalhado seus processos a seguir. 

 

3.2.1 Fôrma da laje e viga 

 

Para o processo de execução das formas, foi utilizado um sistema de torres 

metálicas (figura 11). Esse sistema foi escolhido porque é o mais eficiente para 

escoramento de lajes e vigas prediais devido a sua leveza, facilidade de manuseio e 

flexibilidade do sistema. 
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Figura 10: Escoramento metálico 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Após a montagem da estrutura metálica, inicia-se a montagem das chapas 

compensadas de madeira (figura 12). Primeiramente, são montadas as longarinas 

que correspondem às estruturas de madeira que servem de base para as chapas, 

nas quais são escoradas para suportar todo o peso durante a montagem da laje. 

As chapas possuem dimensão 20 mm de espessura e tamanho de 

0,90mx2,20m e são fixadas nas longarinas por pregos. Além do mais, para facilitar a 

desforma da laje, após a sua colocação, é aplicado desmoldante liquido. 

 LONGARINAS 

ESCORAMENTO 

   METÁLICO  
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Figura 11: Colocação das chapas compensadas 

 

Fonte:  Autora (2018). 

 

2.5.3 Armaduras 

 

Após a montagem das formas inicia-se o processo de armação. As vigas são 

montadas no térreo com o apoio de cavaletes e içadas por guincho, algumas vigas 

são montadas na própria laje para permitir o encaixe perfeito nas armaduras. Na 

laje, primeiramente, é colocada a armadura positiva (figura 13). Ela é transportada 

pelo guincho e armada diretamente na laje, necessitando ser conferida 

rigorosamente de acordo com o projeto para os espaçamento e quantidade de 

barras sejam colocados de forma correta. É necessário a utilização de cadeirinhas 

(espaçadores) para que a armadura não entre em contato direto com a fôrma. 
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Figura 12: Etapa inicial de montagem armadura positiva 

 
Fonte:  Autora (2018). 

 

Figura 13: Cadeirinha de plástico 

 
Fonte:  Autora (2018). 

 

Após a instalação da armadura positiva, instaura-se a montagem das 

cordoalhas nas vigas, que são utilizadas também como armadura ativa da estrutura 

e posicionadas de acordo com a especificação em projeto. Primeiramente, foram 

colocadas cordoalhas nas vigas horizontais e depois as verticais.  
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A cordoalha possui uma peça de ancoragem nas suas extremidades, na qual 

é denominada de ancoragem passiva (figura 15) que deve ser presa em um dos 

lados da laje para a protensão ser feita no lado oposto. A extremidade que será feita 

a protensão é denominada ancoragem ativa, onde é necessário fazer um furo no 

espelho. Além disso, a capa plástica na ponta da cordoalha é retirada para a 

passagem da ancoragem ativa que é fixada pelo lado de dentro. 

O próximo passo consiste na colocação das cadeirinhas para manter a altura 

exata da cordoalha dimensionada em projeto. As cadeirinhas podem ser de plástico 

ou metálicas e possuem diferentes tipos de tamanhos que variam de 3,5 até 14,5 

cm. Para essa execução foram utilizadas cadeirinhas plásticas de 5,0 cm instaladas 

pela equipe de armação. 

Por fim, são colocadas as armaduras negativas (figura 16) que são instaladas 

na parte de cima da estrutura e têm como objetivo absorver os esforços gerados por 

momentos fletores negativos. 

 

Figura 14: Instalação da armadura negativa 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

2.5.4 Instalações 

 

Abaixo das armaduras positivas são realizadas as instalações elétricas e 

hidro-sanitárias. Esse tipo de laje não permite a perfuração após a instalação das 
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cordoalhas, pois pode haver o risco de afetar um dos cabos instalados nas vigas. Os 

furos devem ser feitos antes das instalações dos cabos e para a instalação elétrica 

foram utilizados eletrodutos flexíveis e caixas de passagem de PVC. Já nas 

tubulações de esgotos é colocado um tubo de 15 cm de altura para que fique acima 

do nível da laje, esse tubo é vedado durante a concretagem para evitar a obstrução 

da passagem. 

Figura 15: instalação elétrica e hidro-sanitária 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

2.5.5 Concretagem 

 

O concreto utilizado na concretagem foi usinado e adquirido por uma empresa 

terceirizada. O concreto chega pronto a obra, onde é lançado na laje através de um 

caminhão bomba e vibrado até atingir a altura determinada em projeto. Devido ao 

peso do equipamento é necessário um grande número de pessoas para manusear. 

Usou-se um concreto com fck de 40 MPA que atingia 25 MPA em 48 horas e 

slump teste e abatimento de troco de cone de 10 ± 2 cm. Para obter um método de 

controle é necessário fazer um mapeamento indicando onde cada caminhão de 

concreto está sendo lançado na laje, com o intuito de identificar caso o concreto não 

atinja a resistência determinada em projeto. Também é realizada a moldagem de 

corpos de prova onde é feita a ruptura com 3, 7, 14 e 28 dias. 
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2.5.6 Protensão 

 

Após a concretagem é iniciado o processo de protensão dos cabos, para isso, 

foram retirados os nichos plásticos das ancoragens ativas e colocadas as cunhas, 

peça de metal que prendem os cabos. Após serem colocadas, é feito uma marcação 

no cabo para a colocação do macaco hidráulico, no qual a partir dessa marca é 

possível medir o alongamento do cabo. 

 

Figura 16: Cunhas metálicas 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Para realizar a protensão é necessário verificar os resultados do rompimento 

dos corpos de prova. A protensão só pode ser realizada se o concreto atingir a 

resistência mínima determinada em projeto, seja no rompimento de 3,7,14 ou 28 

dias. Após os resultados, o macaco hidráulico é encaixado no cabo e aplicado à uma 

força de 17 toneladas em todos os cabos das vigas. Também é necessário fazer a 

medição dos alongamentos de cada um dos cabos. 
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Figura 17: Macaco hidráulico 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

2.5.7 Desforma  

 

As formas dos pilares são retiradas 5 dias após a sua concretagem, a 

desforma da laje e das vigas são feitas após 25 dias ou após o concreto atingir 75% 

do fck determinado em projeto. Primeiro, são retirados os escoramentos, e inicia-se 

a remoção das chapas compensadas das vigas e da laje. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Comparativos econômicos do concreto protendido com o método 

convencional em concreto armado 

 

Com o objetivo de obter uma comparação para o sistema em concreto 

protendido, acompanhou-se a execução do pavimento de uma obra em concreto 

armado com características similares, 16 pavimentos, 1 torre, 4 subsolos e área da 

laje semelhante. 
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Quadro 1: Características das obras 

 
CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO PROTENDIDO 

TORRES 1 1 

PAVIMENTOS 16 16 

ÁREA DA LAJE (M²) 346,2 388,48 

ÁREA APTO (M²) 76 84 

Fonte: Autora (2018). 

 

Considerou-se como um sistema em concreto convencional uma laje lisa 

maciça, vigas e pilares com sistema de fôrmas em chapas compensadas. Realizou-

se um estudo em analise comparativo com o sistema em concreto protendido que 

possui uma laje lisa, com vigas protendidas e pilares, sendo comparado ao ciclo de 

concretagem, a equipe e o consumo de materiais de cada sistema. 

 

3.2 Comparativo de equipe 

 

O número de funcionários foi observado durante o acompanhamento nas 

duas obras e notou-se uma diferença de equipe significativa nos dois sistemas, 

mesmo com características parecidas as duas obras possuem cronogramas, 

planejamentos e prazos diferentes. A obra composta pelo sistema de concreto 

protendido teve uma equipe com 15 funcionários, sendo 5 armadores, 6 carpinteiros, 

2 pedreiros, 1 servente e 1 técnico de protensão. Todos os funcionários, com 

exceção dos armadores e técnico de protensão, são considerados profissionais 

polivalentes, ou seja, exercem mais de uma função.  

A empresa que executou o sistema de protensão, considerou que para a 

mesma estrutura em concreto armado, a equipe teria que conter: 5 armadores, 7 

carpinteiros, 3 pedreiros, 4 serventes e 1 encarregado.  Totalizando 20 funcionários, 

na mesma estrutura em concreto convencional, seria necessária uma equipe maior 

composta por profissionais e serventes, para cada função: fôrma, amadura e 

concretagem.  

A obra de concreto convencional utilizou uma equipe composta por: 5 

armadores, 8 carpinteiros, 4 pedreiros, 3 serventes e 1 encarregado.  

Totalizando 21 funcionários no sistema de concreto convencional e 15 

funcionários no sistema de concreto protendido, uma das vantagens econômicas da 

utilização do sistema de protensão foi a redução de equipe para uma área de 

construção semelhante. 
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3.3 Consumo de materiais e mão de obra 

 

O consumo de materiais de uma obra é um dos fatores mais importantes para 

se obter um bom cumprimento do orçamento determinado. Foram analisados os 

quantitativos, tempo de execução do ciclo de concretagem apenas da laje e o 

número de funcionários das equipes que mostram o desempenho das duas obras 

em relação ao consumo de materiais e mão de obra. Para o levantamento do turno 

de trabalho das equipes de funcionários as duas obras possuem jornadas de 

trabalho de 8 horas diárias. 

Conforme o quadro 2 é possível observar a diferença de consumo de 

materiais. No sistema em concreto protendido, teve um consumo menor de formas e 

aço. Devido a protensão nas vigas, as cordoalhas funcionam como um tipo a mais 

de armadura. O consumo de concreto nesse sistema de protensão também é menor 

do que o utilizado no sistema convencional e, devido ao consumo menor de aço a 

laje possui uma espessura mais fina. 

 
Quadro 2: Consumo de materiais por pavimento 

 
CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO PROTENDIDO 

CONCRETO (M³) 70 66 

AÇO (KG) 11089 7345 

CORDOALHAS (KG) 0 415 

FÔRMA (M²) 566 380 

Fonte: Autora (2018) 

 

 
Quadro 3: Índice de consumo por pavimento 

 
CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO PROTENDIDO 

 
CONSUMO/M² CONSUMO/M² 

CONCRETO (M³) 70 66 

AÇO (KG/M²) 28,54 21,10 

CORDOALHAS (KG/M²) 0 1,19 

FÔRMA (M²) 1,46 1,09 

Fonte: Autora (2018). 

 

O índice de consumo por pavimento foi calculado através da razão na 

área total da laje de cada sistema, sendo considerado pela quantidade 

total de cada material do Quadro 2.  
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Gráfico 1: Comparativo de índices por área de laje 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Para o índice de produtividade da mão de obra, foi calculado através da razão 

do tamanho total de cada área da laje, considerando a equipe utilizada e o ciclo de 

cada laje, que será determinado a produtividade.  

 

Quadro 4: Produtividade de execução de laje 

 
laje equipe horas dia Ciclo horas ciclo produtividade 

 
(m²) (h) (H.h/dia) (dia) (H.h/ciclo) (m²/h/dia) 

concreto protendido 388,48 15 120 14 1680 1,85 

concreto convencional 346,2 21 168 17 2856 0,97 

Fonte: Autora (2018). 

 

Conforme quadro 4, a laje em concreto protendido possui produtividade maior 

do que o método convencional. Além disso, é importante observar que o tempo de 

trabalho diário é o mesmo nos dois métodos. O ciclo de concretagem da laje com 

protensão é menor do que o sistema convencional e uma das vantagens desse 

sistema é a redução no tempo de montagem, possuindo mais eficiência e rapidez do 

que o método convencional. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar as vantagens através do aspecto 

econômico do sistema em concreto protendido em relação ao método convencional. 

Foram realizados um estudo teórico e o acompanhamento de obra dos dois tipos de 
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sistemas, sendo analisado o consumo de materiais e a utilização de equipe e mão 

de obra.  

Notou-se que no processo de execução do concreto protendido se destaca no 

consumo de materiais, devido a utilização de protensão nas vigas que funcionam 

como armaduras passivas, utilizando menos armaduras e fôrmas. A redução de 

fôrmas, aço e concreto foi satisfatória mostrando que o concreto protendido é mais 

econômico do que o concreto convencional. 

Um dos principais desafios na construção civil é a falta de mão de obra, pois 

atualmente as construções estão utilizando tecnologias cada vez mais inovadoras e 

a mão de obra está cada vez mais encarecida. Nessa perspectiva, a estrutura em 

concreto protendido é uma tecnologia inovadora na construção civil e necessita-se 

de uma equipe especializada. 

Um fator diferencial no concreto protendido foi a redução de equipe. Por meio 

da redução de materiais, como, aço e fôrmas, o índice de produtividade foi maior do 

que no sistema convencional, pois uma das grandes vantagens desse sistema é a 

praticidade e rapidez na montagem. Assim, com esses fatores o concreto protendido 

é uma tecnologia que pode ser aplicada pela justificativa de gerar mais eficiência e 

economia do que o concreto convencional. 
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