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RESUMO 

 
A indústria de pré-fabricados e construção civil no país, vem apresentando, nas 

últimas décadas, mudanças significativas, atreladas geralmente, ao crescente grau de 

concorrência existente entre as empresas. A globalização dos mercados, o crescente nível 

de exigência dos consumidores e a baixa disponibilidade de investimento para construção 

de empreendimentos, dentre demais fatores, têm estimulado as empresas a buscar 

melhores níveis de desempenho, através de investimentos em gestão e inovação 

tecnológica da produção. Nesta perspectiva, o processo de planejamento e controle da 

produção de elementos de concreto, passa a cumprir um papel fundamental nas empresas 

e obras, visando o objetivo que o mesmo tem um forte impacto no desempenho da função 

produção. Em estudo realizado por El Debs (2017), a aplicação de técnicas construtivas 

se destaca, além da aplicação dos elementos pré-moldados, assim grande parte dos 

elementos que seriam feitos no local, agora serão feitos em área fora do local permanente 

e posteriormente montadas com equipamentos, como parte final e necessária do processo 

construtivo. Como resultado final alcançado neste trabalho, será apresentado um 

comparativo de custo resumido, com base na tabela de custo do DER/ES 2019-04, uma 

ponte nas mesmas características, e duas metodologias de construção, sendo uma 

totalmente construída in loco e outra com aplicação de pré-fabricados. Com isso a 

tendência será o uso de obras com pré-fabricados, resultando em excelência na qualidade, 

menor custo e prazo de execução e projetos bem elaborados e detalhados com foco na 

industrialização. Esta é uma solicitação da (CBIC) Câmera Brasileira da Industria da 

Construção. 

 
PALAVRAS CHAVES: Pré-fabricado, Obra de Arte Especial, Custo e Prazo.  
 
 
INTRODUÇÃO  
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Apresentar e conhecer os processos construtivos, em especifico a aplicação pré-

fabricados de concreto em obras de artes especiais, visando o conhecimento da 

industrialização e execução de um viaduto, o qual possui a mesma metodologia de 

construção de uma ponte, excluso a etapa de muro de arrimo, taludes, terraplenagem e 

muro em placas de terra armada, alinhado ao baixo custo, comparado com o mesmo tipo 

de obra, feito 100% in loco. Conforme El Debs (2000), na perspectiva de pré-fabricados, 

pré-moldados são elementos fabricados em área externa do local no qual deverá ficar 

permanentemente na construção, dentro do canteiro e obras, porém não muda a 

metodologia final do concreto pré-fabricado, incluso sistema de qualidade. Após 17 anos 

em sua nova edição El Debs (2017), descreve o conceito de concreto pré-moldado como 

o emprego de elementos fabricados fora de sua posição estrutural definitiva de aplicação 

na obra.  

 E, por fim, a norma NBR 9062/2017 Projetos e execução de estruturas de concreto 

pré-moldado, define elemento em estrutura pré-fabricada como elemento pré-moldado 

executado industrialmente, em instalações permanentes de empresa destinada para este 

fim, que se enquadrem e estejam em conformidade com as especificações contidas na NBR 

6118/2014 Projeto de estruturas de concreto, a qual define estrutura pré-moldada como  

elemento moldado previamente e fora do local de utilização definitiva na estrutura, conforme 

especificações estabelecidas. 

 Pré-moldados e pré-fabricados podem parecer ter a mesma metodologia de controle 

de qualidade de fabricação do mesmo produto, porem são distintos. Ambos os métodos 

são referentes ao mesmo produto, tais como viga armada ou protendida, pré-laje, guarda 

corpo de concreto, estacas de concreto e paredes. São processos de fabricação diferentes, 

ambos feitos fora do local de aplicação, ou instalação permanente, com maior rigor na 

qualidade e controle tecnológico de fabricação. Ambos os métodos, possuem o mesmo 

objetivo final, que é agilizar a construção final da estrutura, pois são fabricados para ser 

encaixados e dispensado a intervenção mais complexa, como, fôrmas de madeira, 

escoramentos e cimbramento, além de reduzir a mão de obra para produção. A principal 

diferença entre os dois métodos, diz respeito ao processo de fabricação, características do 

material aplicado, quanto ao local onde as peças serão fabricadas, o que pode ocasionar 

na utilização de ambos os métodos simultaneamente, ou apenas um dentre os dois, na 

obra, ou fora dela. 

 A NBR 9062/2017 é a responsável por distinguir e definir a classificação de cada um 

dos métodos, sendo os elementos pré-fabricados produzidos em indústria, com instalações 
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industriais e condições de controle tecnológico exigidas na referida norma. Por outro lado, 

os pré-moldados, não necessitam ser fabricados em indústria e seu controle tecnológico 

possui menor exigência na inspeção de todas as etapas, além de baixo controle de 

laboratório.  

 São inspecionados individualmente, em ambos os métodos, ou por lote, dependendo 

do volume de peças a serem produzidos no dia, mas conforme exigência das seguintes 

normas: ABNT NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento – 

e ABNT NBR 12655/2015 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento 

e aceitação – Procedimento. Conforme ABICIC (2020), apesar de os elementos pré-

fabricados serem submetidos a exigências mais rigorosas de execução e controle, isso não 

significa que a qualidade dos elementos pré-moldados seja inferior.  

A metodologia aplicada para este assunto, está baseada na participação da 

execução de uma obra realizada, no ano de 2018, em todas as suas fases de execução, 

iniciando nos projetos e finalizando com o acabamento. Durante a execução, a pesquisa 

teve como principal tópico, acompanhar o processo de execução de um viaduto, 

derivação de ponte, com aplicação de pré-fabricado em quase todas as suas fases, com 

auxílio de projetos, normas técnicas, além de entrevistas com engenheiros responsáveis 

pelos projetos arquitetônico e estrutural, execução das etapas in loco, execução dos pré-

fabricados em indústria com tecnologia adequada, além da fabricação de estacas em 

concreto protendido pré-moldado, realizados no canteiro, entre outros elementos com e 

sem função estrutural. 

As maiores dificuldades a serem superadas são, falta mão de obra especializada, 

tempo para projetar, equipamentos e até materiais. Faltam técnicas e tecnologias, além 

de participação dos engenheiros para inovações, mas falta, antes de tudo, visão 

estratégica aos que decidem como as obras serão realizadas. O modelo de negócios 

consolidado na construção civil brasileira ainda parte do princípio de que há operários 

sobrando, e, portanto, podem ser contratados com baixos salários para processar todos 

os materiais in loco.  

Com menos funcionários, pode-se aumentar os salários, pois contam agora com 

equipamentos e mão-de-obra especializadas, logo, a produtividade tende a aumentar. 

Com planejamento adequado da produção, os prazos são reduzidos junto as despesas 

indiretas, consequentemente, os ganhos com vendas e locação vêm antes. Assim, 

mesmo que algumas etapas industrializadas, sejam mais caras, o custo global é menor. 

 O trabalho possui dois objetivos distintos, porém, com o proposito igual, aplicação 
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de tecnologia industrializada, em substituição ao concreto feito in loco, com eliminação 

de formas e escoramentos de madeira, excesso de ferramentas e equipamentos, 

apresentando melhor qualidade, menor prazo de obra, alinhado ao baixo custo fixo, 

acarretando no resultado esperado, conforme estudo de custo resumido, na quinta parte 

da estrutura deste artigo, para o mesmo tipo de obra, com e sem aplicação de pré-

fabricados, ou seja feito 100% in loco. 

 

DEFINIÇÕES E HISTÓRICO DAS PONTES 
 

De acordo com El Debs (2017), ponte é uma construção com o objetivo de 

estabelecer conexão entre vias de qualquer natureza, sendo nos casos mais conhecidos, 

uma rodovia. Os tipos de obstáculos a serem vencidos, podem ser de diversas naturezas, 

e com base nesta natureza podem ser associadas algumas denominações. Quando for 

trecho de curso de água, lago ou braço de mar a obra é definida como ponte e quando o 

obstáculo a ser vencido for vale natural ou uma via a obra é denominada viaduto. 

 

Figura:01 - Esquema ilustrativo de ponte 

Fonte: El Debs, 2007. 

 

Figura 2: Esquema ilustrativo de viaduto. 

    Fonte: El Debs, 2007. 
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Figura 3: Esquema ilustrativo de viaduto de acesso. 

         Fonte: El Debs, 2007. 

Detalhada por Leonhardt (1979), a cronologia das pontes é em madeira, com uso 

de pedra em fôrma de arranjos. Ao final do século XVIII surgiram as primeiras pontes 

metálicas em ferro fundido e, a partir da metade do século seguinte, com o 

desenvolvimento das ferrovias, que produziam cargas bem mais elevadas que as que 

ocorriam até então, floresceu o emprego do aço na construção das pontes. A partir daí, 

surgem as pontes de concreto armado. As primeiras apareceram de concreto simples. 

Foi a partir de 1912 que começaram a ser construídas as pontes em concreto armado. 

No ano de 1938, iniciam-se os primeiros registros de pontes em concreto protendido. 

Entretanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que este modelo começou a ser 

empregado com grande frequência, nas pontes destruídas durante a guerra. 

Segundo Osvaldemar Marchetti (2017), existem dois métodos construtivos para 

pontes e viadutos. O primeiro denomina-se in loco, no qual a superestrutura será 

executada no local onde estará definitivamente a ponte, com apoio de escoramento e 

cimbramento apropriado, sendo apoiada nos pilares. E o segundo é chamado de “pré-

moldado”, o qual tem as vigas principais da superestrutura executadas fora do local 

definitivo, na obra, ou no canteiro apropriado. 

 
LEVANTAMENTO DE DADOS, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS. 

 

O levantamento de dados para construir uma obra de arte especial é fundamental 

para se projetar com segurança. Inicialmente é feito uma pesquisa para coletar alguns 

dados básicos para planejar que tipo de obra é ideal em cada região. Os dados são 

coletados através de pesquisa de campo, estatísticas futuras e levantamento topográfico, 

dentre outros. As pesquisas abrangem temas como área útil, fluxo do tráfego diário em 

quantidade, intensidade e direção predominante de vento, modelos de veículos 

circulantes, tais como trem, caminhão, carro e motocicletas. E na presença de rios, devem 

considerar as vazões máximas e mínimas, intensidade da corrente, rio navegável e porte 

das embarcações, solo predominante, sondagem do terreno e vizinhança.  

Neste processo construtivo, a empresa necessita de uma ou diversas áreas para 
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montar a indústria de pré-fabricados. Conforme NBR 12284/1983 - Áreas de vivência em 

canteiros de obras constam: almoxarifado, onde serão guardadas, ferramentas e 

equipamentos, alojamento, banheiros e caldeira, sendo equipamento para aquecer água 

do processo de cura térmica do concreto, carpintaria, local para corte de madeiras e 

fabricação de fôrmas, depósito de aço para, cortar, dobrar e montar as ferragens. 

Não obstante, devem ainda constar depósito de materiais, laboratório onde serão 

feitos os controles de qualidade dos materiais, concreto, aço; oficina mecânica para 

reparo e manutenção de máquinas e ferramentas; pistas de concretagens onde serão 

concretadas as peças pré-moldadas; refeitório e usina de concreto. De acordo com o tipo 

de obra a ser realizada a empresa necessita de diferentes instalações, mas nem toda 

obra é necessária à infraestrutura detalhada, de modo que diversos itens podem ser 

reduzidos, terceirizados ou substituídos no processo de industrialização. 

Conforme descrito por Elci Pessoa Jr. (2019), deve o Engenheiro realizar, no mínimo, 

os seguintes estudos: revisão geral do projeto básico/executivo, verificação da 

compatibilidade do projeto com a planilha orçamentária, coleta e arquivamento dos 

documentos iniciais, análise da equipe técnica mobilizada pela empreiteira, análise dos 

equipamentos mobilizados pela empreiteira, inspeção no laboratório da obra, verificação do 

andamento dos processos de desapropriação. Bem como a verificação da necessidade de 

remanejamentos de interferências, análise da necessidade de desvios ou limitações de 

tráfego, arquivamento contínuo de documentos, definição do local da placa da obra, quadro 

de acompanhamento físico dos serviços, instalação e leituras do pluviômetro, alterações e 

adaptações de projeto. 

A primeira etapa no local definitivo da obra é de locação através de equipe de 

topografia, conforme NBR 8036/1983 Programação de sondagens de simples 

reconhecimento dos solos para fundações. Nesta etapa, serão mapeados todos os 

detalhes como postes, redes de alta tensão, árvores, placas, bueiros, sarjetas, vias de 

acesso, inclinação do terreno, cotas e residências. No caso de obras executadas em 

locais planos, faz-se necessário a análise das sondagens para que estas não fiquem em 

um nível muito baixo, pois com chuvas e lençóis freáticos o local poderá ficar alagado 

dificultando o trabalho diário. 

 
TIPOS DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA IN LOCO 

 

 Em estudo realizado por Osvaldemar Marchetti (2017), a obra de um viaduto ou 
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ponte é dividida em três etapas, Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura, sendo 

infraestrutura a primeira etapa, sendo composta por elementos que tendem a dissipar as 

cargas da mesoestrutura e superestrutura para o solo ou rocha, comumente chamados de 

fundação e blocos. 

Segundo El Debs (2007), as fundações são classificadas em fundação direta, 

estacas, tubulões e especiais. Para definir o tipo adequado de fundação a ser aplicado 

na obra, deve analisar em conjunto com a sondagem, tipo de solo, presença ou não de 

água, dimensões dos pilares e cargas de projeto. Segundo a NBR 6122/2019 - Projeto e 

execução de fundações, fundação direta é aquela em que a carga é transmitida ao solo 

predominantemente pelas tensões distribuídas sob a base do elemento estrutural de 

fundação. Na prática, a fundação direta é economicamente viável quando o solo em 

pequena profundidade é relativamente resistente, com tensão admissível de projeto, além 

disso, é necessário que o terreno não seja sujeito a recalques. A fundação direta pode 

ser do tipo sapata rígida ou sapata flexível. 

De acordo com a mesma NBR, fundação profunda realizada por estacas é aquela 

em que a carga é transmitida ao solo pelas tensões distribuídas sob a base e o fuste do 

elemento estrutural de fundação. Como a resistência lateral também é utilizada no cálculo 

dos esforços solicitantes, o termo fundação profunda, pode ser utilizado para designar a 

fundação por estacas. A fundação por estacas pode ser em madeira, aço ou concreto. As 

estacas de aço podem ser formadas por perfis laminados, soldados ou de chapa dobrada, 

simples ou compostos e geralmente são utilizadas para atingir grandes profundidades por 

permitir solda entre os perfis. A execução da fundação com estacas metálicas se torna 

mais rápida, porém existem desvantagens como barulho e trepidação do solo. 

Segundo Lopes (2007), as estacas pré-moldadas podem ser em concreto armado 

ou protendido, vibrado ou centrifugado, e concretadas em fôrmas horizontais ou verticais, 

devendo ser executadas com concreto adequado e submetidas a cura necessária para 

que possuam resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte, 

manuseio e da instalação, bem como resistência a eventuais solos agressivos atendendo 

as normas NBR-6118/2014 e NBR-9062/2019.  

 

Figura 4: Estaca pré-moldada a) retangular; b) octogonal; c) circular maciça; d) circular oca. 
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Fonte: El Debs, 2007. 

 

MESOESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS 
 

MESOESTRUTURA 

Esta etapa é composta por lajes de transição, encontros, cortinas, alas e apoios 

intermediários. É o componente que engloba todos elementos nos quais a superestrutura 

se apoia. Sua função é transferir a sua própria carga e da superestrutura, englobando todos 

os acabamentos finais, para a fundação, diretas ou profundas. Nessa etapa, encontros, 

pilares e muros de acompanhamento, mais conhecidos como alas são elementos básicos 

essenciais. Os encontros, se existentes, suportam as cargas das extremidades das pontes, 

ao mesmo tempo em que arrimam os acessos rodoviários. Já os pilares, isolados, maciços 

ou aporticados, são os apoios intermediários, caso haja mais de um vão e recebem os 

esforços da superestrutura. Por fim, as alas de concreto, as quais são destinadas a conter 

taludes dos aterros nas entradas das pontes e ou viadutos. 

Conforme modelos elaborados por Vitório, Jose Afonso, (2002), na figura abaixo tem-

se alguns modelos de mesoestrutura, sendo a) Pilar parede, ou mais conhecido como 

encontro, maciço ou celular; b) Dois pilares ligados por travessa de topo; c) Dois pilares 

ligados com viga de contraventamento; d) Tubulões de fundação funcionando como pilares; 

e) três pilares ligados por travessa de topo em caso de múltiplas vigas no tabuleiro. 

 

    Figura 5: Tipos de pilares da mesoestrutura 

 

 

             Fonte: Livro Pontes Rodoviárias, 2002 
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SUPERESTRUTURA 
 

Segundo Afonso Vitório (2002), a etapa da superestrutura deve ser dimensionada 

afim de vencer o vão necessário a ser transposto pela ponte, com base no projeto 

estipulado para cada caso, além de receber diretamente todas as cargas provenientes do 

tráfego dos veículos e pedestres, quando for o caso, transmitindo-as à mesoestrutura e 

posteriormente dissipando-as na fundação. É geralmente e denominada de tabuleiro ou 

estrado, sendo composta de vigas principais ou longarinas, de vigamento transversal 

(transversinas) e laje superior (tabuleiro), podendo ainda ter a pré-laje antes da laje principal 

e asfalto como acabamento final. 

Segundo El Debs (2017), no tabuleiro de uma ponte de vigas, pode-se identificar 

elementos como vigas longitudinais, mais conhecidas como vigas principais ou longarinas, 

vigas transversais, pré-laje, no caso de vigas protendidas e laje moldada in loco. Ao tratar-

se da viga principal executada pelo método de pré-fabricado, tem-se o mais complexo 

sistema de produção de toda a obra, desde fôrmas, ferragem ativa, ferragem passiva, 

execução da pré-tensão, maior volume de concreto, cura térmica, desfôrma, estocagem, 

transporte e lançamento na estrutura.  

 

  Figura 6: Detalhe do projeto de ferragem de uma viga protendida 

                        Fonte: Incospal S/A, 2018 

 

A NBR 6118/2014 Define, com base nos (itens 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6), concreto 

simples, como estruturas de concreto as quais não possuem nenhum tipo de aço e em 

alguns casos possui um valor abaixo do mínimo, para ser considerado concreto armado. 
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Os elementos de concreto armado, são identificados e classificados, quando a presença de 

aço em sua estrutura, está em conformidade com a referida norma, e depende 

exclusivamente do trabalho em conjunto aço e concreto, ou comumente chamado de 

aderência, sem aplicação de alongamentos inicial e ou final em sua estrutura.  

Por fim, elementos de concreto “pré-tendido” ou “pós-tendido”, mais conhecido como 

processo protendido, na qual os fios de cordoalha são aplicados uma força de pré-

alongamento no início ou fim da etapa de preparação do elemento estrutural, em apenas 

uma parte da armação é aplicado força com base em cálculos de projetos definidos com 

base no tipo de estrutura por equipamentos especiais de protensão, conhecidos como 

macaco hidráulicos, 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, evitando ou eliminado possíveis falhas 

de flecha em excesso.  

Ao final da montagem da armação da viga e verificação da fôrma com aplicação do 

desmoldante, as duas armaduras são transportadas para dentro do molde, sendo assim, é 

realizada a passagem dos cabos de cordoalha, fechamento da fôrma, pré-tensão dos cabos 

e concretagem. Após a concretagem, as duas fôrmas são cobertas com lonas para cura.  

Para a desfôrma das vigas principais, foi definido critérios para que a peça não sofra 

deformações, fissuras e trincas que podem torna-la inutilizável, caso a movimentação 

precoce fosse realizada. O projetista responsável pelo projeto definiu que a peça só poderia 

ser retirada da fôrma, quando a sua resistência inicial atingir 70% da resistência de projeto, 

ou seja, com base na NBR 6118/2014 e NBR 9062/2017. Para acelerar a cura foi realizado 

o método com uso de caldeiraria, com controle de temperatura e umidade na peça, a qual 

está coberta com lona resistente a temperatura, com base no item 9.6.2 da NBR 9062, 

respeitando o tempo de espera entre o fim da concretagem e o início da aplicação, bem 

como análise de velocidade máxima da elevação da temperatura, ponto máximo de 

temperatura e tempo de aplicação do calor. 

Nesta obra em específico, as vigas foram concretadas no período da tarde, entre 

15:00 e 17:00, coberta por lona plástica. Após este período a aplicação da cura acelerada 

foi realizada no período de 22:00 às 05:00, mantendo o período de resfriamento da peça 

por duas horas, já que o início das atividades se inicia às 07:00. Antes de iniciar 

simultaneamente o corte dos cabos de cordoalha em ambos os lados, para que a peça não 

sofra deformações, foram moldados corpos de prova de concreto para comprovar a 



11 
 

resistência da peça, mantendo as mesmas caraterísticas de cura, conforme NBR 

5738/2019 Concreto para moldagem e cura de corpos de prova.  

Após o rompimento dos corpos de prova de concreto com base na NBR 5739/2018 

Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, as resistências 

encontradas foram superiores a 70% da resistência de projeto, ou seja, 28 Mpa, 

comprovando a liberação para desfôrma. Após a desfôrma, o ciclo de limpeza de fôrma, 

armação e protensão foram repetidas, até que todas as vigas fossem concretadas. O 

transporte das vigas e montagem foram feitos após a finalização da mesoestrutura, com 

apoio de guindaste com capacidade definida no projeto. 

 

VIGAS TRANSVERSINAS 

 

Com base nas Normas NBR 6118/2014, NBR 7187/2017 e NBR 7188/2013 - Carga 

móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, pontes e viadutos com a 

superestrutura feita por vigas pré-fabricadas, seja em concreto armado ou protendido, 

geralmente possuem as longarinas com espaçamento transversal mínimo, dois a três 

metros, para a instalação de pré-lajes, como camada anterior a laje maciça de concreto 

feita in loco. A viga transversina serve para unir todas as longarinas de um vão e distribuir 

as cargas e trabalho em conjunto do tabuleiro. Quando as vigas transversinas são pré-

moldadas, é feita a união entre as transversinas e a viga, de modo que as esperas de aço 

são encaixadas nas extremidades das vigas e o restante do aço é montado no local da 

obra. Este aço serve para unir a viga principal com as vigas transversinas e a laje. 

 

APARELHO DE APOIO FRETADOS 

 

Na obra, a viga é retirada de cima das carretas por guindastes e apoiada 

cuidadosamente sobre os Neoprenes fretados, que ficam sobre os pilares ou encontros. 

Entre os Neoprenes e os pilares foram feitos ressaltos de concreto de diferentes alturas 

para haver uma declividade final na laje. Têm como características, baixa resistência à 

deformação, alta resistência à compressão, devido ao peso do tabuleiro completo com 

vigas e laje e boa resistência às intempéries. O aparelho de apoio, conhecido como 

Neoprene, foi definido pelo projetista com base na NBR 19783 - 2015 Aparelhos de apoio 

de elastômero, garantindo que a superestrutura não será prejudicada pelo material de 

baixa qualidade. 
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PRÉ-LAJE 

 

A NBR 14.859-3 -2017 - Laje Pré-Fabricada distingue este modelo como laje 

nervurada constituída por nervuras principais longitudinais dispostas em uma única 

direção. As peças de pré-laje mais utilizadas são de dimensões variadas entre 3,5 m² e 5 

m² de área de superfície conforme a posição no tabuleiro sobre as vigas. As peças 

chegam prontas na obra e são içadas para cima das vigas. Esse processo de montagem 

industrial aumenta a rapidez de execução da obra, libera espaço no canteiro, pois 

dispensa estocagem de material, reduz os desperdícios e oferece boa produtividade.  

As lajes pré-fabricadas contam com controle de qualidade no processo industrial 

durante a produção, uma vez que podem ser controladas a umidade e a cura que resultam 

em peças sem deformações e com textura e coloração uniforme. As pré-lajes ficam 

incorporadas à estrutura e o resultado é uma redução no escoramento e uma economia 

de tempo no processo de execução da obra.  

 

LAJE 

 

Segundo El Debs (2007), seja o tabuleiro formado por qualquer modelo de vigas, 

sendo complementados por pré-laje ou não, após a montagem, será aplicado uma laje 

maciça em concreto armado ou protendido, feito no local, tendo como função principal, 

unir todas as vigas e formar uma única laje, para ao ser aplicado cargas, esta será 

igualmente distribuída entre todas as vigas, evitando fadiga em excesso em algumas das 

longarinas. Em alguns casos, as vigas já são produzidas com o tabuleiro, respeitando 

altura mínima para tráfego, conforme NBR 6118/2014. 

O modelo de viga “T” OU “I” é largamente utilizado, pois é ideal para resistir a 

flechas, durante o processo de desfôrma, movimentação e ao longo da vida útil da peça. 

As pontes com essas seções podem ser executadas em concreto armado ou protendido, 

pois vencem todo o vão. Mencionado por Afonso Vitório (2002), laje maciça é o elemento 

que suporta diretamente a faixa de veículos e o passeio por onde circula pedestres. 

Usualmente este elemento é feito em concreto armado, e em algumas obras, pode ser 

executado com concreto protendido. Para este elemento tem sido muito utilizado o 

sistema por pré-laje, que se apoiam sobre as vigas principais, geralmente vigas 

protendidas pré-moldadas e funcionam como fôrma, para finalização com laje concretada 
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no local definitivo.  

 

ACABAMENTOS 
 

Conforme definido pelo DNIT 122/2009- ES, para pontes ou viadutos, devem ser 

considerados parte do acabamento os guarda rodas, caracterizados por balizadores de 

tráfego. A barreira de concreto New Jersey, elemento engastado na ponte ou viaduto, 

com altura em torno de 90,0 cm, é responsável pela proteção e força o retorno à pista do 

veículo desgovernado. As juntas estruturais, definidas para serem instaladas entre vãos, 

quando for existente. O guarda corpo, elemento de proteção, exclusivamente, a pedestres 

e podem ser constituídos de elementos metálicos ou pré-moldados de concreto. Nos 

viadutos não possuem passagem de pedestres, pois são obras elevadas, para sobrepor 

vias. Além dos itens citados acima, costumam ser executados drenos para vazão de água 

da chuva, sinalização balizadora, pingadeiras e sinalização horizontal de faixas. 

 

COMPARATIVO DE CUSTO E PRAZO DE OBRA 

 

 A metodologia aplicada na pesquisa realizada, embasa uma obra de viaduto 

construído, em que foi estudado e, posteriormente selecionado dois autores para adequada 

definição. De acordo com Gil (1991), as pesquisas podem ser classificadas quanto à 

natureza das variáveis analisadas: pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. 

Tecnicamente, a pesquisa qualitativa identifica a presença ou ausência de algo, enquanto 

a quantitativa procura medir o grau em que algo está presente. Conforme descreve Gil 

(1991), em sua 3ª edição, pesquisas do tipo exploratórias objetivam facilitar familiaridade 

do pesquisador e o problema objeto da pesquisa, para permitir a criação de hipóteses ou 

tornar a questão mais clara. 

  Os exemplos mais conhecidos de pesquisas do tipo exploratórias são pesquisas 

bibliográficas, a qual contempla livros, artigos, revistas e estudos de caso, sendo 

empregadas para levantamentos e análise de exemplos que auxiliem a compreensão do 

problema, com pessoas envolvidas na pesquisa. Em sua 6ª Edição o autor modifica 

conceitos e ideias, tendo como foco em formulação de problemas exatos ou mais preciso 

possível, ou ainda hipóteses pesquisáveis para futuros estudos a serem realizados. Dentre 

vários tipos de pesquisas, estes são as que detectam melhor flexibilidade na etapa de 

planejamento.  
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 Geralmente, na grande parte das pesquisas este e o tipo que envolve 

simultaneamente levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas, 

além de estudo de caso e elaboração de procedimentos de amostragem de campo e 

técnicas classificadas como quantitativas, observando que coleta de dados não são 

costumeiramente aplicados nestas pesquisas. 

 Este artigo apresenta-se como uma pesquisa de natureza básica, com uma 

abordagem do problema de forma qualitativa e no que tange aos objetivos de estudo, 

configura-se como exploratória, com ênfase na classificação qualitativa, tendo como 

objetivo explorar e descrever o uso de pré-moldados, aplicados durante a construção de 

viadutos e pontes, classificados como obras de arte especial, alinhado com um quadro 

resumo comparativo de custo de obra com aplicação de pré-fabricados e metodologia de 

construção 100% in loco, apenas para embasar  o conteúdo teórico e prático, com 

metodologia quantitativa, para fins de comprovar em números que o método é mais eficaz 

e com menor custo de execução. 

Conforme Mattos (2010) a estimativa dos custos e o preço de venda é basicamente 

um exercício de previsão. Muitos são os itens que influenciam para o custo final. A técnica 

orçamentária envolve a identificação, descrição, quantificação, análise e valorização de 

uma grande série de itens, requerendo, portanto, muita atenção e habilidade técnica. 

 Este Comparativo tem como natureza básica objetivando principalmente em analisar 

a aplicação de pré-fabricados, visando o conhecimento da tecnologia, agilidade de 

construção em curto prazo de tempo, bem como demonstrar através de um quadro resumo 

o porquê, da utilização de método. Para a definição dos objetivos propostos nesta pesquisa, 

apresenta-se como detalhamento, configurando-se como um estudo teórico que busca 

incrementar o conhecimento já existente sobre o conteúdo pesquisado. 

  Como o orçamento é preparado antes da efetiva construção, muito estudo deve ser 

feito para que não exista falhas na composição de custo, nem considerações descabidas. 

Um dos fatores primordiais para um resultado lucrativo e o sucesso do construtor é uma 

orçamentação eficiente. Com base na NBR 16633-4/2017 – Elaboração de orçamentos e 

tabela referencial de preços - DER/ES, abril de 2019, foi elaborado comparativo. 

 

Figura 7: Tabela de custo – método Pré-fabricado x método in loco 
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Fonte dos dados: Próprio Autor 

 

A planilha acima, foi feita, utilizando-se das composições de custo disponibilizados 

no site do DER/ES, além de Projeto do cliente padrão para rodovias federias, para compor 

custo de uma ponte com duas metodologias de execução distintas, sendo uma 100% 

executada in loco, com uso de formas, excesso de escoramentos e outra com aplicação 

de pré-fabricados, nas etapas em que sua aplicação fosse permitida. Foi considerado para 

o comparativo os seguintes fatores: Ponte com largura de 26 m, comprimento de 40 m, 

sendo dividido em dois vãos, com dois encontros, um conjunto de pilares central, com os 

acabamentos iguais em ambos os métodos, sendo 52 vigas para o método convencional 

e 26 vigas protendidas para o método industrializado. Para fundação pré-fabricado - estaca 

de concreto protendido e para in loco, considerado está trilho TR-68, usualmente utilizado. 

Ainda para o comparativo a sondagem com profundidade de 30m, porém foi 

considerado para o método in loco 40m, pois para estaca trilho exige néga, além de 

considerar atrito lateral e resistência de ponta nas estacas. Para método pré-fabricado, 

profundidade foi definida apenas para dispensar as cargas proveniente da estrutura no 

solo (dissipação). Para método in loco, todos os elementos feitos na obra, exceto concreto 

usinado, conforme NBR 6118/2014 e para método pré-fabricado, apenas infraestrutura 

(blocos) e laje do tabuleiro será feito in loco, porém com fôrma metálica. Com base nos 

índices de produtividade total, foi definido o tempo a ser gasto para cada etapa da obra. 

Terraplenagem, considerado mesmo item para as duas obras.  

Tabuleiro em vigas modelo "T" em armadura ativa mais passiva, com pré-laje e laje 

do tabuleiro em concreto usinado (Tabuleiro e asfalto), para método pré-fabricado e 

tabuleiro em vigas modelo "T", armadura passiva, sem espaçamento entre vigas, 

totalmente feita in loco para método convencional. Para ambas as obras foram 

considerados o mesmo controle tecnológico, conforme Normas Brasileiras. O custo fixo 

igual para ambas as obras, porém prazos diferentes, considerado que o local de obra é o 
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mesmo, fora do período de chuva, com baixa do rio, em nível de acesso terrestre. No 

método convencional, o número de colaboradores é maior que no método pré-fabricado, 

considerado que os produtos estão vindo prontos de uma fábrica, para as fases de 

fundação, mesoestrutura, superestrutura e acabamento (guarda corpo e barreira de 

concreto). 

Altura dos encontros e pilares iguais para ambos os métodos, com h=5,85 m. Não 

há interferências para execução da obra, tais como (postes de alta tensão, rede de água 

ou esgoto, tubulação de gás, cabeamento de internet e residências próximas). Não há 

necessidade de elaborar projeto de desvio de tráfego de veículos, tendo como base que a 

obra foi executada em um novo trecho sem movimentação. Todas as licenças de obra 

ambientais e municipais estão regulares junto aos órgãos competentes. 

 

CONCLUSÃO 

Ao final deste artigo, atingem-se os objetivos inicialmente propostos, destacando os 

processos construtivos que podem ser adotados em obras de arte especiais e adaptados 

em vários campos da engenharia. Percebe-se que as maiores dificuldades no uso de 

peças pré-moldadas estão relacionadas com o período de cura do concreto, protensão, 

transporte e montagem das peças nos locais definitivos. Todavia, são consideradas muito 

eficientes, principalmente na redução de prazos, redução de mão-de-obra, reutilização de 

fôrmas, redução ou eliminação de escoramentos, limpeza e segurança da obra. Além de 

uma considerável diferença de custo entre os métodos construtivos, para o mesmo tipo de 

Obra. 

 Durante o desenvolvimento dos projetos, visita técnica no local de execução, na 

indústria de pré-fabricados, nas etapas de execução em obra, fundação, infraestrutura, 

mesoestrutura e superestrutura, foi possível assimilar como funciona o planejamento de 

execução de uma obra, com projetos bem elaborados, orçamento previsto baseado nos 

projetos e com custos atualizados no referido momento, aplicando os conhecimentos 

teóricos e práticos ao mesmo tempo, podendo assimilar as atividades, comunicações 

entre as equipes e fornecedores de insumos, associado ao padrão de comunicação 

exemplar para que todas as atividades fossem executadas em perfeita harmonia com o 

planejamento previsto, tornando-se uma obra modelo para estudos de viabilidade 

econômica e com aplicação das boas práticas da engenharia alinhado as normas 

técnicas, profissionais capacitados e com experiência no assunto. 
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