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Grande parte das Obras de Arte Especiais – OAE’s (como pontes e 
viadutos, por exemplo) foi projetada e construída na década de 1940 

e 50 (vias Dutra e Anchieta, entre outras), siderúrgicas (CSN), 
hidrelétricas (Henry Borden, na década de 1930, e Ilha Solteira, no 

final da década de 1960).  
 

Nos estados e municípios boa parte da infraestrutura urbana das 
principais metrópoles foi executada no início do século 20, sem ter 

sofrido manutenção adequada, estando assim com o seu  

“Prazo de Validade Vencido”.  

PRAZO DE VALIDADE VENCIDO 

Inauguração da Rodovia 
Presidente Dutra 1951  
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O Sinaenco, por isso, passou a desenvolver a partir de 2005 estudos 
intitulados Infraestrutura: Prazo de Validade Vencido, com base em 

inspeções visuais e analises das condições aparentes de manutenção, 
realizadas por engenheiros, em pontes, viadutos, galerias subterrâneas, 

praças e edificações públicas de cidades brasileiras. 
 

O objetivo do PVV é estimular os cuidados com a manutenção do 
patrimônio público por meio da conscientização dos gestores públicos e 

privados e da sociedade brasileira com este importante item. 
 

 Já foram submetidas a estes estudos pontes e viadutos em 22 cidades 
brasileiras: 11 capitais e igual número de cidades do interior paulista. Os 

resultados desses estudos foram apresentados, com grande repercussão, às 
autoridades e às populações locais por meio da imprensa.  
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Estudos internacionais estimam que a situação ideal é que fossem 

investidos pelo menos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) de um 

país na manutenção do ambiente construído.  
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PRAZO DE VALIDADE VENCIDO PRAZO DE VALIDADE VENCIDO - exemplos 

Junta de dilatação 
localizada no trecho 

central entre os arcos de 
sustentação. 

Distrito Federal (2009) – Ponte JK 
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Fissuras com mais de 
3,5 cm de espessura na 

estrutura de apoio. 

Distrito Federal (2011) – Ponte Costa e Silva 
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Erosão e desbarrancamentos 
em uma das vias sobre o 
córrego Arrudas. 

Belo Horizonte (2008) – Córrego do Arrudas 
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Total obstrução da seção do 
canal causada pelo 

depósito irregular de lixo.  

Recife (2007) – Canal do Rio Jordão  
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Laje do caixão-perdido com 
concreto disgregado e as 

cordoalhas rompidas. 

São Paulo (2017) – Ponte do Tatuapé 
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Caminhões com excesso de 
altura se chocam contra as 

vigas das pontes e viadutos da 
cidade. 

São Paulo (2017) – Ponte do Limão 
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Salvador (2018) – 3ª Ponte Jaguaribe 

Ponte na Zona Norte tem 
armaduras expostas e 
corroídas por toda sua 

estrutura. 
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Florianópolis (2006) – Ponte Jurerê Internacional 

Pilares com armadura 
oxidada e concreto 

erodido. 
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Antes e depois  
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General Olímpio da Silveira – São Paulo 

2007 2017 
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Viaduto Florêncio de Abreu – São Paulo 

2005 2007 



PRAZO DE VALIDADE VENCIDO PRAZO DE VALIDADE VENCIDO - comparativo 

Viaduto Jaguaribe – Salvador  

2006 2008 
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Elevado do Joá – Rio de Janeiro 

2006 2008 
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Resultados na Cidade de São Paulo 
 
• A Prefeitura de São Paulo ampliou, em 2005, ano de lançamento da campanha, sua 

verba para manutenção dos R$ 3 milhões inicialmente previstos para R$ 25 milhões, 
recuperando quatro pontes e viadutos. 
 

• Em, 2007 a Prefeitura de São Paulo assinou com o Ministério Público estadual um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), comprometendo-se a investir R$ 85 
milhões na recuperação de 58 pontes e viadutos examinados pelo Sinaenco e 
Instituto de Engenharia. 

• Em 2017, na cidade de São Paulo, o SINAENCO fez uma atualização do PVV, 
inspecionando 72 OAE’s. 
 

• A Prefeitura lançou em 2018 um primeiro pacote de contratação de inspeção e 
diagnóstico de 33 OAE’s, cujas licitações foram suspensas pelo TCM por mais de uma 
vez, pelo entendimento de que deveriam ser contratadas por menor preço e não por 
“Técnica e Preço” como CORRETAMENTE estabelecido pela Prefeitura. 
 

• Até o final da atual gestão a PMSP pretende inspecionar 185 OAE’s. 
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Resultados em algumas Cidades Brasileiras 
 
 
 
• SALVADOR: Em 2017 foi criada a Frente Baiana de Manutenção reunindo 

Sinaenco, Crea(BA) e Prefeitura de Salvador para inspeção de Obras de Arte 
Especiais; 
 

• RIO de JANEIRO: 2 das obras em pior estado foram reformadas após o 
levantamento. (Paulo de Frontin e Elevado do Joa); 
 

• Em todas as cidades em que os estudos foram desenvolvidos, os 
administradores públicos se sensibilizaram com a questão e fizeram 
investimentos na área, recuperando pontes e viadutos ainda que de forma 
insuficiente. 
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 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, DIAGNOSTICO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DE OAE’s “são serviços altamente especializados de natureza intelectual e 

não devem ser contratados por outro critério senão aqueles em que 

prevaleçam os critérios técnicos”, como defendido pelas áreas técnicas da 

PMSP. 
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Propostas 
 

Manter as ações de conscientização (dos cidadãos, gestores, imprensa, etc.) 
sobre a necessidade de manutenção dos ativos; 
 
Fomentar e apoiar a formação de técnicos e engenheiros capacitados para 
exercer as funções necessárias; 
 
Defender que sejam estabelecidos programas permanentes de manutenção 
com: 
 
 Estrutura organizacional para planejamento e execução dos trabalhos; 

 
 Realização de vistorias rotineiras, devendo ser realizada a intervalo de         

tempo regular, não superior a um ano (NBR 9452/2016, ABNT); 
 

 Manual de especificações e procedimentos padronizados, incluindo os 
diferentes tipos de vistorias no campo, as análises e classificações das 
estruturas, e os trabalhos de restauração, quando necessários; 

 
Tornar obrigatória a implantação de Sistemas de Gestão de Ativos; 
 
Conseguir a alocação de recursos orçamentários nas três esferas de poder – 
federal, estadual, municipal. 
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SISTEMAS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

SISTEMAS DE GESTÃO DE PONTES  

A FHWA (Federal Highway Administration):  

Os sistemas de gestão de pontes auxiliam os proprietários de pontes a selecionar 

e executar o trabalho que é a atividade correta, na ponte correta, no momento 

correto e com o custo correto.  

Os sistemas de gestão de pontes ajudam os proprietários de pontes a alcançar 

seus objetivos e metas de desempenho de pontes e maximizam o retorno sobre 

o investimento.  
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Figura extraída do trabalho Obras de Arte (Pontes e Viadutos) 

em São Paulo do Prof. Túlio Nogueira Bittencourt 

DESEMPENHO DE UMA ESTRUTURA E CUSTOS EM 

FUNÇÃO DA MANUTENÇÃO 
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SISTEMA DE GESTÃO DE PONTES 
(Ciclo funcional) 

Inspeções => Avaliações => Formação de um banco de dados => Analise 
dos dados (segurança, deterioração/evolução, custos)  

=> Ações 

=> Inspeção 
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presidencia_sp@sinaenco.com.br 


