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Resumo 

Na Península Ibérica, as pontes de concreto são, geralmente, a solução mais competitiva 
em termos econômicos para vãos pequenos e médios. Nos últimos 20 anos tem-se 
desenvolvido uma tecnologia própria quer quanto ao projeto quer quanto à tecnologia 
construtiva, o que tem permitido utilizar a pré-moldagem, inicialmente restringida às soluções 
isostáticas, na construção de soluções contínuas com as mais variadas tipologias: pontes 
contínuas de altura constante ou variável, pontes curvas ou esconsas, pontes em pórtico, 
pontes arcos e, inclusive, pontes estaiadas.  

A pretensão aderente aplicada em fábrica, econômica e de grande eficiência, combina-se 
com a protensão exterior instalada dentro das vigas pré-moldadas. As uniões de continuidade 
realizam-se com barras ou com cabos de pós-esforço que, em vigas-caixão, permitem alcançar 
vãos até 80m. Nos tabuleiros formados por um caixão central com escoras de apoio dos 
balanços laterais é possível conceber soluções muito estéticas com plataformas até 20m de 
largura. O cálculo destas estruturas altamente evolutivas deve ser abordado com métodos 
passo-a-passo, de forma a avaliar corretamente as redistribuições hiperestáticas de esforços 
produzidas pelos efeitos reológicos do concreto, tanto na seção transversal como na estrutura 
global. 

Nesta comunicação são apresentados vários exemplos de soluções que, conjugando um 
elevado valor estético com uma grande facilidade de execução, permitem que a pré-moldagem 
dê resposta a praticamente qualquer tipologia estrutural ou quaisquer condicionantes 
construtivas até 100m de vão.  

Nos períodos de elevado investimento em infraestruturas públicas, como o que se vive 
atualmente no Brasil, a utilização de elementos pré-moldados é especialmente bem aceite 
pelas entidades administrativas e pelas empresas construtoras, pois permite subcontratar a 
produção economizando meios próprios, reduzindo prazos de execução e garantindo uma 
maior qualidade final como consequência da industrialização dos processos. 



 

 

 
Ponte sobre o rio Ter em Fontejau, em Gerona 

 
Conexão da M-50 com a M-501, em Madrid 
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1 Introdução 

No início dos anos 80, a pré-moldagem na engenharia civil foi principalmente associada à 
construção de plataformas ou de tabuleiros pré-moldados com funcionamento isostático 
utilizando vigas de “catálogo” com seções em duplo T ou de caixões abertos em U que 
permitiam resolver de forma simples e muito econômica qualquer tabuleiro, reto ou esconso, 
com vãos máximos à volta dos 40 a 45m, pesos limite em torno das 120/160t e alturas de 
seção de aproximadamente 2,50m. Estas restrições eram impostas pelas exigências de 
transporte e montagem, geralmente com guindastes, assim como pelas próprias limitações do 
esquema resistente isostático. 

Essa concepção fechada e limitada da pré-moldagem foi rápida e profundamente 
superada. Atualmente não se fala de catálogos ou sistemas fechados, mas sim de uma forma 



 

 

de construir, alternativa à tradicional quer nos aspetos funcionais e tipológicos quer nos 
estéticos e formais, que não apresenta outras limitações para além das derivadas de um uso 
racional e adequado do processo industrial para garantir a máxima qualidade e estética, 
combinando as necessárias economias de custos e prazos de execução. 

2 Evolução das soluções pré-moldadas no âmbito das pontes rodoviárias 
de médios e grandes vãos 

Atualmente, os avanços do setor da pré-moldagem permitem a construção de pontes 
contínuas, de altura constante ou variável e com seções unicelulares ou multicelulares com 
possibilidade de recorrer a escoras transversais, de pontes em arco, de pontes treliçadas ou de 
pontes estaiadas, cobrindo assim todas as gamas de tipologias estruturais. 

Esta técnica, que se desenvolveu na Europa associada à construção de tabuleiros por 
balanços sucessivos ou com cimbres autoportantes como alternativa à execução de segmentos 
in situ, é muito competitiva para vãos médios e médios-altos, principalmente em viadutos de 
grande comprimento que permitem aproveitar as vantagens e economias da industrialização 
de elementos repetitivos. Em Espanha algumas empresas de construção têm desenvolvido 
estas tipologias com tecnologias próprias permitindo a construção de muitas obras de especial 
interesse. 

Não é objeto desta comunicação o desenvolvimento de soluções pré-moldadas no sentido 
transversal à diretriz da ponte através de segmentos pré-moldados. Isto é, esta comunicação 
centra-se na pré-moldagem de tabuleiros no sentido longitudinal, segundo a diretriz da ponte, 
usando elementos lineares que posteriormente são montados em obra para materializar vãos 
contínuos de maior extensão. Trata-se de uma construção cujo desenvolvimento na Península 
Ibérica pode considerar-se líder na Europa, quer pela qualidade das obras executadas quer 
pelas novas tipologias e tecnologias desenvolvidas. 

Na verdade, a pré-moldagem de esquemas estruturais contínuos é feita com elementos 
industrializados isostáticos. Inicialmente, a continuidade resolvia-se com juntas húmidas e 
protensão reta de continuidade colocada no banzo superior e inferior do elemento pré-
moldado. A tendência atual, que visa simplificar os processos de montagem sem reduzir a 
capacidade resistente, é o dimensionamento de juntas secas em que a continuidade é 
conseguida com armadura passiva na laje betonada in situ, completada com concreto 
protendido exterior (com armadura pós-tensionada) de costura da junta entre elementos pré-
moldados, usando técnicas convencionais de protensão exterior de barras curtas. 

Este desenvolvimento tecnológico do sector da pré-moldagem tem sido acompanhado 
pelo esforço e preocupação dos projetistas em obter concepções muito cuidadas para 
satisfazer os crescentes requisitos e exigências formais e estéticas das sociedades atuais. A 
qualidade da pré-moldagem, distante dos tabuleiros vigados com seções em duplo T iniciais, 
compete muito vantajosamente em economia e prazos com soluções técnicas e esteticamente 
tão adequadas como as até agora proporcionadas pelas tecnologias de sistemas mistos de 
concreto protendido convencional. Esta concorrência estava inicialmente limitada ao âmbito 
rodoviário mas, ultimamente, tem-se estendido também aos viadutos isostáticos e contínuos 



 

 

das ferrovias de alta velocidade. 

A seguir descrevem-se algumas obras singulares que na sua época constituíram marcos 
no desenvolvimento técnico desta tecnologia. 

2.1 Pontes estaiadas de Fernando Reig (Alcoy) e do Centenário (Sevilha) 

Ambas as pontes, de concepção e tipologias análogas, são exemplos da entrada da pré-
moldagem, nos anos 80, nas pontes de grande vão, até então reservadas a soluções de 
concretagem in situ. A ponte de Alcoy tem uma torre para um vão central de 132m (fig. 1) e a 
ponte do Centenário tem duas torres para um vão central de 268,88m (fig. 2). 

 
Figura 1 – Ponte Fernando Reig, em Alcoy 

 
Figura 2 – Ponte do Centenário, em Sevilha 



 

 

Ambos os projetos tem uma pré-moldagem integral dos tabuleiros realizada por avanços 
em balanço. A seção transversal é constituída por vigas laterais principais coincidentes com 
os planos de estaiamento, formadas por seções em caixão de 2,50m de altura e 3,95m de 
largura, fabricadas com aduelas de 5m e 7m de extensão com junta seca e “cosidas” com 
protensão interna de continuidade. Transversalmente e com afastamento de 12m dispuseram-
se transversinas pré-moldadas “cosidas” através de uma junta húmida e protensão 
materializada por barras curtas. A restante plataforma interior, entre transversinas e vigas 
caixão laterais, consiste num tabuleiro pré-moldado standard com 5 vigas em duplo T, pré-
lajes semi-colaborantes e uma posterior concretagem in situ da laje de compressão (fig. 3). 

 

Figura 3 - Seção transversal dos tabuleiros estaiados 

2.2 Pontes contínuas com protensão exterior. sobre o rio Turia (Valencia) e sobre o 
rio Ter (Gerona) 

Estes projetos foram desenvolvidos e construídos no início dos anos 90 e são das 
primeiras aplicações na Europa da protensão exterior para a união e montagem dos elementos 
pré-moldados em tabuleiros contínuos de vãos médios. 

A ponte sobre o antigo leito do Rio Turia, em Valencia, tem 5 vãos de 29m entre pilares. 
O tabuleiro tem 16,50m de largura e foi projetado com duas vigas caixão pré-moldadas 
laterais, afastadas de 8,50m, com 3,50m de largura e com altura variável, segundo uma 
diretriz parabólica, de 1,20m a meio vão e 2,40m sobre os apoios. As vigas caixão foram pré-
moldadas semiabertas, em U, com a extensão total de cada vão. Uma vez colocadas sobre os 
pilares, realizaram-se as juntas húmidas com protensão exterior através de cabos poligonais 
“em chapéu”, colocados no interior da seção (fig. 4). A protensão da zona central de cada vão 
foi colocada no interior da própria seção pré-moldada. 



 

 

     
Figura 4 – Ponte com postensão exterior, sobre o Turia 

A ponte de Fontejau (fig. 5) sobre o rio Ter, em Gerona, com uma extensão total de 
204m, foi projetada com 5 vãos de 30, 42, 60, 42 e 30m. As condições do traçado em planta 
impunham um forte ângulo de esconsidade de 53,5º. A largura total do tabuleiro, igual a 22m, 
materializou-se com 4 nervuras pré-moldadas em seção caixão com 2,05m de altura a meio 
vão, resultando numa grande esbelteza para o vão central, de aproximadamente 1/29. Os 
segmentos sobre os apoios, em vigas tipo “gaivota” muito esconsas, apresentam uma variação 
da altura até aos 3,85m sobre o eixo vertical dos pilares. 

 

     
Figura 5 - Ponte Fontejau sobre o río Ter (Gerona) 

A protensão exterior aplicou-se tanto nas seções de momentos fletores negativos como 
nas seções de meio vão, recorrendo-se a traçados poligonais com selas de desvio localizados 
aproximadamente a um quarto do vão e sobre os apoios. O recurso a armaduras de protensão 
exterior permitiu reduzir ao máximo as espessuras das almas e banzos inferiores dos caixões 



 

 

na seção a meio vão, que ficaram com 0,18m unicamente por não terem de acomodar as 
bainhas de postensão tradicionais. As seções têm, portanto, um elevado rendimento mecânico 
relativamente à protensão e permitem otimizar os pesos com vista a reduzir o número de 
aduelas por vão, que se limitaram a duas sobre os vãos de 42 e 60m e apenas uma no vão de 
30m, com extensões máximas à volta dos 25m. Sobre os pilares dispuseram-se vigas tipo 
“gaivota” de 10,10m de extensão, cuja concretagem foi realizada em duas fases para limitar 
os seus pesos a 80t. Entre aduelas dispuseram-se juntas húmidas que posteriormente foram 
“cosidas” com protensão exterior. 

2.3 Viaduto sobre o río Lambre na Galiza 

Este viaduto (fig. 6) encontra-se no traçado da Autoestrada do Atlântico, no lanço 
Guisamo-Miño. Trata-se de um viaduto convencional de grande extensão com uma largura da 
plataforma de 11,10m, projetado como uma sucessão de vãos isostáticos de 40m com seções 
em caixão pré-moldadas de 1,90m de altura. 

 
 

           

 

 

Figura 6 - Viaduto sobre o río Lambre 

Já com a obra iniciada, as entidades oficiais decidiram eliminar um pilar situado no leito 
do rio, implicando um vão de 80m até então fora do âmbito das soluções pré-moldadas, 
inclusive das contínuas. Depois de se estudarem outras opções, foi decidido introduzir 
continuidade estrutural apenas nos 5 vãos de 40m, 40m, 80m, 40m e 40m, isto é, envolvendo 



 

 

o vão central de 80m e os dois pares de vãos laterais de 40m, mantendo a solução pré-
moldada de projeto com segmentos em caixão pré-moldados colocados com uma viga de 
lançamento. Nos 3 (do total de 5) vãos centrais contínuos, a seção tipo com 1,90m de altura 
dos vãos isostáticos experimenta uma transição linear da altura nos vãos de 40m de 1,90m de 
altura até 2,75m de altura sobre os pilares do vão central, onde a referida altura se mantem 
constante. Este vão de 80m materializou-se com três segmentos pré-moldados de 24m, 32m e 
24m, que apoiavam sobre pilares provisórios posteriormente demolidos, sendo unidos entre si 
com uma armadura de protensão pós-tensionada de continuidade colocada no banzo inferior 
do caixão e, na zona dos apoios, na laje concretada in situ do tabuleiro. 

A grandeza do vão a vencer com uma tipologia convencional do tabuleiro isostático pré-
moldado obrigou a um cuidadoso e preciso estudo e controlo da sequência das fases de 
montagem e concretagem do tabuleiro. Este processo realizou-se seguindo um programa 
passo-a-passo para efetuar a análise das redistribuições de esforços por efeitos diferidos 
durante o processo de construção e colocação em serviço dos diversos segmentos. 

2.4 Nova ponte com pilares em V sobre o rio Júcar, em Cullera 

A nova ponte sobre o rio Júcar, em Cullera, liga a zona portuária e o centro da cidade na 
zona próxima da foz do rio. Consiste numa ponte de 264m de comprimento com uma largura 
de plataforma de 23m. Longitudinalmente distinguem-se duas soluções estruturais muito 
diferentes: nos extremos existem 2 vãos isostáticos de 27,5m de vão, enquanto que no centro 
existem 3 vãos contínuos de 39,5m, 76m e 39,5m de comprimento. A seção resistente é um 
caixão pré-moldado de 2,00m de altura e 3,96m de largura na base, em concreto C55. Sobre o 
caixão foi colocada uma laje in situ concretada sobre uma placa pré-laje. 

 

Figura 7 – Ponte sobre o rio Júcar, em Cullera 

A singularidade desta estrutura reside, sem dúvida, no seu vão central de 76m, que se 
vence com um elemento pré-moldado de geometria relativamente convencional. Este 
elemento apoia-se sobre um pilar com uma forma triangular que se estende 11,25m em 
direção ao vão central e 6,75m para o vão lateral. A seção do pilar é retangular maciça com 



 

 

largura mínima no apoio de 3,00m crescendo, linearmente, até 4,31m na união com o caixão. 
A altura varia desde 1,50m nos apoios até 1,15m na zona da referida união. Os elementos que 
constituem o pilar são também pré-moldados, unindo-se no nó de apoio através de uma 
concretagem in situ. 

     

Figura 8 - Processo de montagem de vigas e tabuleiro 

Uma vez executados os pilares, que se pré-moldaram no local da obra, procedeu-se à 
montagem do caixão e da laje do tabuleiro. O elevado grau de evolução dos esforços e os 
importantes pesos a introduzir durante a construção obrigaram a uma sequência cuidada de 
montagem dos vãos da viga, concretagem in situ da laje e aplicação da protensão. 

2.5 Novas tendências no âmbito da pré-moldagem de pontes rodoviárias 

Os exemplos descritos constituíram, na época da sua construção, apreciáveis avanços 
tecnológicos no desenvolvimento das soluções pré-moldadas para a construção de pontes 
contínuas com vãos médios e médios-altos. 

As soluções estaiadas permitem, com soluções análogas às já citadas, chegar aos 300m de 
vão, o que é suficiente para resolver a maior parte das necessidades provocadas pela orografia 
e canais fluviais em projetos convencionais. 

Para vãos médios e médios-altos, o recurso à protensão com armaduras pós-tensionadas 
exteriores permite cobrir sem problemas a gama situada entre os 40m e os 80m de vão, tendo 
também sido já projetadas e executadas obras notáveis entre os 80m e os 120m mediante a 
ajuda de tirantes/escoras inclinadas ou da protensão no extradorso. 

Todas as soluções desenvolvidas permitem, com esforço e preocupação quer dos 
projetistas quer das empresas pré-fabricadoras, obter projetos esteticamente muito cuidados 
para satisfazer as crescentes exigências formais das Administrações Públicas ou clientes 
privados. 

Contudo, o âmbito de maior desenvolvimento e aplicação da pré-moldagem continua a 
ser o dos vãos moderados entre os 20m e os 50m em passagens superiores ou nós de ligação, 
cuja geometria e complexidade crescente de traçado têm exigido ao projeto de soluções pré-
moldadas a resolução de problemas técnicos e de construção bastante mais complexos que os 
derivados dos vão médios e grandes.  



 

 

As tipologias com escoras (fig. 9), alturas variáveis (fig. 10 e 11), traçado em planta 
curvo e/ou esconso (fig. 12), até há poucos anos atrás reservadas às soluções de concretagem 
in situ ou mistas de concreto-aço, permitiram soluções pré-moldadas técnica e esteticamente 
tão adequadas como as até agora apresentadas pelas tecnologias mistas ou de concreto 
protendido convencional. 

  

 
Figura 9 - Escoras pré-moldadas no viaduto do rio Tormes 

 

 

Figura 10 - Solução pré-moldada de altura variável 



 

 

 

Figura 11 - Solução pré-moldada de altura variável 

  

Figura 12 - Soluções pré-moldadas curvas e esconsas  

3 Soluções pré-moldadas para vias de alta velocidade ferroviária 

Nas pontes para trens de alta velocidade, muito construídas na Europa e especificamente 
em Espanha nos últimos anos, as soluções pré-moldadas são econômicas e de rápida 
construção em passagens superiores ou viadutos com vãos entre os 25m e os 35 a 40m, 
intervalo que é técnica e economicamente o mais adequado para a maior parte destas obras 
ferroviárias. 

Dependendo do comprimento do viaduto, da localização dos apoios, da altura dos pilares 
e das condições de fundação podem projetar-se soluções tecnicamente mais adequadas a cada 



 

 

caso, cujas tipologias podem ser isostáticas (fig. 13), ou contínuas (fig. 14). 

 

Figura 13 - Vãos isostáticos com 35m de vão 

   

Figura 14 - Viadutos de Valdipuey e da N-232 

As soluções pré-moldadas isostáticas, mais económicas e fáceis de construir, são as 
adequadas para o caso de viadutos longos com pilares de altura baixa (até 15m ou 20m em 
terrenos com boas condições de fundação). Nas soluções isostáticas, os deslocamentos 
longitudinais do tabuleiro de origem térmica ou reológica não se acumulam nos encontros por 
não haver continuidade entre vãos. Os problemas de interação entre a via e a estrutura do 
tabuleiro limitam-se por consequência à extensão de cada vão isostático (25m a 40m), pelo 
que os esforços induzidos nos carris pelos deslocamentos relativos entre as juntas do tabuleiro 
e os referidos elementos da via são muito pouco importantes, fato que permite projetar sem 
aparelhos de dilatação da via viadutos extensos (de 2000 a 3000m, por exemplo) praticamente 
sem nenhuma limitação do seu comprimento total. 

Em contraste, as exigentes limitações das vias de alta velocidade quanto ao deslocamento 
máximo dos carris nas zonas das juntas sob a ação de forças de frenagem/aceleração dos trens 
(limitado a 5mm) impedem o recurso a soluções pré-moldadas sem juntas na via, quando a 
rigidez do conjunto pilar-fundação não é muito elevada, fato que não permite a sua aplicação 
no caso de pilares de altura superior a 15m ou 20m ou quando as fundações se projetam como 
indiretas sobre terrenos de baixa/média rigidez lateral. Neste caso, a pré-moldagem obriga ao 
recurso de soluções contínuas. 



 

 

As soluções contínuas podem, por sua vez, projetar-se com protensão na laje superior ou, 
como é mais conveniente, com soluções de laje superior armada não protendida e protensão 
de continuidade nas seções dos apoios usando barras ou cabos retos, satisfazendo assim, sem 
problemas, as elevadas exigências de deformabilidade e controlo da fissuração e fadiga neste 
tipo de estruturas. 

A seção transversal é geralmente constituída por duas seções caixão ou em U pré-
moldadas protendidas com cabos aderentes nos banzos inferiores e uma esbelteza total 
(caixão + laje in situ) habitualmente entre 1/11 e 1/14 do vão tipo (fig. 15). 

 

Figura 15 - Seção transversal 

Em alguns casos, como no viaduto sobre o Jarama nos acessos a Madrid da linha de alta 
velocidade Saragoça-Lérida, o recurso a segmentos especiais de altura variável sobre os 
apoios e a protensão de continuidade, soluções já descritas para as pontes rodoviárias, permite 
alcançar de forma técnica e economicamente adequada os 60m de vão em vãos singulares que 
podem resultar da necessidade de vencer algum obstáculo especial (fig. 16). 

As ações da circulação ferroviária são, em geral, muito mais elevadas do que as cargas 
em pontes rodoviárias, quer no que diz respeito às cargas permanentes - balastro - quer em 
relação às sobrecargas de utilização e às cargas horizontais - frenagem e arranque. Este fato 
leva a que a relação entre o vão e a altura da seção seja menor, e, portanto, a estrutura seja 
mais rígida. A consequência prática, no que diz respeito ao processo construtivo, é que o peso 
da laje no caso das pontes rodoviárias constitui, na prática, a carga mais importante 
condicionando o referido processo uma vez que o seu peso deve ser resistido pelos caixões 
abertos com uma inercia muito reduzida por não se poder contabilizar a contribuição da laje. 
Em pontes ferroviárias, ao contrário do que acontece nas rodoviárias, a inercia dos caixões 
abertos é mais do que suficiente para resistir ao peso da laje, fato que confere uma grande 
flexibilidade no momento de definir a possível sequência do processo construtivo. 



 

 

 

   

Figura 16 – Vista lateral e seção transversal do tabuleiro de um vão hiperestático 

4 Aspetos particulares do cálculo de viadutos pré-moldados contínuos 

Estes viadutos pré-moldados são estruturas claramente evolutivas, quer ao nível da seção 
transversal quer no funcionamento longitudinal. A seção passa de seção aberta em U, aquando 
da sua fabricação e nas fases iniciais de montagem, para uma seção fechada em serviço unida 
pela laje superior. No que diz respeito ao funcionamento longitudinal, no caso dos viadutos 
hiperestáticos existe uma transição entre as estruturas isostáticas nas etapas iniciais e a 
estrutura hiperestática final. 

Este fato obriga à realização de um controlo fase-a-fase do estado evolutivo de tensão, 
variando os modelos de cálculo utilizados para cada fase e, uma vez finalizada a estrutura, à 
avaliação adequada das redistribuições de esforços, tanto ao nível da seção como ao nível do 
funcionamento longitudinal onde a referida redistribuição é geralmente muito importante e 
condiciona o dimensionamento da pretensão. 

 



 

 

Resumindo, estas redistribuições são: 

• A nível da seção: 

- As cargas introduzidas no caixão pré-moldado: peso próprio do [caixão+laje] e 
protensão do caixão que, devido à fluência deste, é transmitida em parte à laje. 

- As cargas permanentes que atuam sobre a seção completa produzem diferenças de 
tensão entre o instante inicial e o final devido a deformações, por fluência, 
diferenciais dos concretos da laje e do caixão. 

- A retração diferencial entre o caixão pré-moldado e a laje, após o endurecimento, 
gera um novo processo de redistribuições. 

• A nível do funcionamento longitudinal: 

- As curvaturas que provocam as redistribuições por fluência e retração ao nível da 
seção geram uma redistribuição de esforços hiperestáticos ao nível do 
funcionamento longitudinal que faz com que os esforços globais tendam, com o 
tempo, a aproximar-se daqueles que se teriam obtido se a estrutura tivesse sido 
executada cimbrada integralmente. 

- A introdução das cargas correspondentes ao peso próprio da estrutura aplicado 
sobre esquemas resistentes evolutivos, inicialmente isostáticos, dá origem à 
evolução da deformação por fluência nos esquemas resistentes hiperestáticos da 
“estrutura final”, gerando importantes redistribuições de esforços. 

- As sobrecargas de utilização, sendo cargas instantâneas, não causam 
redistribuições, coincidindo o estado de tensão por elas provocado a tempo zero e a 
tempo infinito. 

5 Conclusões 
Nesta comunicação discutiram-se os aspetos mais relevantes da aplicação da pré-moldagem 
na construção de viadutos e pontes, referindo em particular a experiência na Península Ibérica 
e apresentando o passado, a evolução mais recente e as potencialidades presentes e futuras 
desta tecnologia construtiva. 

Descreveram-se as vantagens das soluções pré-moldadas e os aspetos em que é necessário um 
maior cuidado e investimento técnico para que a pré-moldagem de pontes e viadutos possa ser 
considerada como uma solução estruturalmente eficiente e esteticamente apelativa. 

Apresentaram-se casos de soluções pré-moldadas para estruturas com exigências especiais 
como os viadutos para trem de alta velocidade. 

Por fim, discutiram-se as particularidades da análise e dimensionamento deste tipo de 
estruturas. 


