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RESUMO 

O presente artigo apresenta três métodos para a priorização dos procedimentos de 
manutenção em obras de arte especiais (pontes, passarelas, viadutos e túneis) e 
muros de contenção. Tal análise é feita com base no acompanhamento técnico das 
obras e na classificação de patologias correntes, como: trincas, oxidação das juntas e 
nos serviços de reparação e trocas das peças presentes nas obras. O primeiro método 
é conhecido como Qualidade da Imagem das Obras de Arte Especiais (Image 
Qualité des Ouvrages d’Art) e permite avaliar o estado das OAE’s segundo uma 
atribuição de classes de estado. O segundo é chamado de Visitas Simplificadas 
Comparativas (Visites Simplifiées Comparées) associa a gestão técnica e a gestão 
estratégica do parque e determina a prioridade das ações imediatas à curto, médio 
e longo prazo. Por último, o Método Departamental (Méthode Départamental) visa 
cobrir os diferentes aspectos da gestão das obras. Além do acompanhamento das 
OAE’s e a avaliação do seu estado, ele integra a importância técnica e 
socioeconômica, propõe uma ajuda na programação das ações de manutenção e 
fornece o princípio das ferramentas socioeconômicas aliado à definição de uma 
política orçamentária. Sendo assim, estes métodos são suficientemente gerais para 
satisfazer as necessidades dos gestores de obras e orientá-los na sua política de 
manutenção e reparação do patrimônio. 
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ABSTRACT 

This paper presents three methods for prioritizing maintenance work performed on special 
civil structures (bridges, walkways, viaducts and tunnels) and retaining walls. Such analysis 
is based on the technical monitoring of the works and the classification of current 

pathologies, such as: cracks, oxidation of joints and repair services and replacement of 
parts present in the works. The first method is known as the Image Qualité des Ouvrages 
d'Art (Art Quality) and allows the assessment of the state of the OAE according to an 
assignment of state classes.. The second one is called Comparative Simplified Visits (Visites 
Simplifiées Comparées) which combines the technical management and strategic 
management of the park and determines the priority of immediate actions in the short, 

medium and long term. Finally, the Departmental Method (Méthode Départamental) aims 
to cover the different aspects of construction management. In addition to monitoring 
OAE's and assessing their status, it integrates the technical and socioeconomic 
importance, proposes assistance in scheduling maintenance and provides the principle of 
socioeconomic tools combined with the definition of a budgetary policy. Thus, these 
methods are general enough to meet the needs of all site managers and guide them on 

their policy of maintaining and repairing their assets. 
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1. INTRODUÇÃO 

Intervenções em momentos adequados são formas inteligentes de atuar 
de maneira benéfica no processo de deterioração das Obras de Arte 
Especiais, que representam elementos fundamentais na constituição do 
patrimônio público. Elas podem ocorrer de maneira corretiva ou 
preventiva de forma a garantir a funcionalidade e a vida útil da estrutura. 

Frequentemente, pode-se encontrar defeitos nas OAE’s devido às falhas 
do processo construtivo ou até mesmo a erros na fase de projeto. A 
situação agravante é que esses defeitos são notados apenas quando 
chegam a um ponto crítico e os reparos acabam sendo feito de maneira 
emergencial, o que prejudica um bom planejamento orçamentário. 
Conforme exposto na Figura 1, a evolução dos custos relativos aumenta 
rapidamente com o passar do tempo (HELENE, 1993).  

 

Figura 1:  Lei dos Custos  

 
Fonte: Sitter (1984) apud Vitório (2005) 

 

No Brasil, de acordo com a Lei Federal nº4320/64 (BRASIL, 1964), arts.94 a 
96, o Gestor é responsável por manter o cadastro atualizado de todas o 
patrimônio sob a sua responsabilidade administrativa. Caso contrário, 
pode ser enquadrado como improbidade administrativa (Lei Federal 
nº8429/92 (BRASIL, 1992), artigo 5º) ou ação popular (Lei Federal nº4717/65 
(BRASIL, 1965), artigo 1º) responsabilizando o Gestor (CREA-RS, 2015) 

As inspeções detalhadas se apoiam em três pilares principais (Figura 2), 
onde cada um deles é de suma importância para o processo. O seu 
conhecimento por parte do agente público ou privado responsável para 
que ocorra o seu devido monitoramento e posteriormente, a devida 
manutenção para preservação da estrutura ou substituição (Figura 3).  

 
 
 



 

 

Figura 2: Os pilares da manutenção das OAE’s 
 

 
Fonte: Marty (2013) 

 

Figura 3: Categorias de ação em pontes  

  

Fonte: FHWA (2011) 

2- AS INSPEÇÕES DETALHADAS: 

No Brasil, as inspeções detalhadas são regulamentadas pela DNIT 010 
[DNIT, 2004; DNIT, 2016], ARTESP (2007) e a NBR 9452 (ABNT, 2016), que 
sofreu atualização recentemente e aborda as inspeções em pontes, 
viadutos e passarelas de concreto. Elas descrevem procedimentos de 
forma a obter durabilidade nas OAE’s.  

Cada uma padroniza um modelo a seguir para o tipo de inspeção, 
conforme as indicações de Araujo (2018):  

1-  Norma DNIT (2010)- a Inspeção Cadastral, a Inspeção Rotineira, a 
Inspeção Especial, a Inspeção Extraordinária e a Inspeção 
Intermediária. 

2-  ARTESP (2007)- a Inspeção Cadastral, a Inspeção Rotineira e a 
Inspeção Especial. 

3-  NBR 9452 (1986)- a Inspeção Cadastral, a Inspeção Rotineira e a 
Inspeção Especial. 

4-  NBR 9452 (2012)- a Inspeção Cadastral, a Inspeção Rotineira e a 



 

 

Inspeção Especial. 

5-  NBR 9452 (2016)- a Inspeção Cadastral, a Inspeção Rotineira e a 
Inspeção Especial, a Inspeção Subaquática e a Inspeção 
Extraordinária.  

Na França, particularmente no Départament de Seine Saint-Denis, as 
inspeções seguem manuais e normas e conforme descrito em Araujo 
(2018), são classificadas em: 

 Inspeção Rotineira - Elas constituem um balanço de saúde das 
OAE’s e resultam em um relatório detalhado. É realizada pelo 
pessoal do próprio departamento, não necessariamente com 
treinamento especializado. Durante a sua execução, deve-se 
observar os surgimentos de novas patologias, verificar a progressão 
das fissuras, observar e relatar também reparos e reforços 
realizados. No Brasil, segundo o DNIT, elas são usualmente 
realizadas a cada dois anos. Na França, especificamente em Saint 
Denis, elas são realizadas a cada seis anos. 

 Inspeção Cadastral- É a que ocorre primeiramente na estrutura. 
Preferencialmente ela deve ser realizada logo após a sua 
construção, pois deve levar em conta os materiais utilizados 
durante a construção e avalia os relatórios de fiscalização ou 
supervisão, que devem conter todas as informações da 
construção. Ela é uma fiscalização bem detalhada, pois servirá 
como referência para as outras que serão realizadas futuramente. 
Por isso, devem ser conduzidas por agentes de fato bem 
especializados no assunto, capazes de descrever as OAE’s pelo 
que pode ser visto e também suposto, e comandadas por um 
inspetor segundo a norma DNIT 010/2004-PRO. Na França, 
especificamente em Saint Denis, se a obra está em um bom 
estado, normalmente obras de arte novas, a nova inspeção é 
realizada após nove anos.  

 Inspeção Extraordinária- É realizada a pedido dos serviços 
departamentais em casos de anomalias graves detectadas na 
estrutura como resultado de fenômenos naturais ou por outros 
motivos. Ela deve permitir o estabelecimento de um diagnóstico ou 
na sua falta, decidir a execução das investigações 
complementares. Em conformidade com a inspeção detalhada 
periódica, ela será mais orientada para a pesquisa dos índices 
explicando a anomalia grave observada. Na França, 
especificamente em Saint Denis, a inspeção é realizada a cada 
três anos para monitorar a OAE. 

 Inspeção de Final de Garantia Contratual ou de Responsabilidade- 
A pedido dos serviços departamentais, algumas partes da obra sob 
garantia ou responsabilidade serão alvo de uma inspeção 
detalhada para verificar o seu estado. Os alvos são as partes da 



 

 

obra que possuem garantia contratual. (Ex.: Aparelhos de apoio, 
juntas das calçadas, a impermeabilização, proteção contra a 
corrosão…). O objetivo é de examinar essas partes e detectar os 
defeitos relevantes dessa garantia. Essa inspeção deve permitir 
detectar as desordens suscetíveis de colocar em jogo a 
responsabilidade ao longo da década.  

3- METODOLOGIA: 

O Département de la Seine Saint Denis (Figura 4) é um território francês 
composto por 294 Obras de Arte Especiais e 130 muros de contenção, 
cuja área corresponde a 136,20 Km² (CARTERFRANCE, s.d.). Devido a esse 
número, realizar a manutenção necessária no tempo correto é um grande 
desafio, que necessita do emprego de métodos de priorização dos 
trabalhos de manutenção. Visto isso, os métodos a seguir apresentam uma 
oferta coerente, complementar e não concorrente, pois respondem a 
necessidades diversas. 

 

Figura 4: O Departamento de Seine Saint Denis 

 

Fonte: FRANCECULTURE (s.d.) 

3.1 Qualidade da Imagem das Obras de Arte Especiais (Image Qualité 
des Ouvrages d’Art): 

É um método empregado em pontes, muros de contenção e em 
passagens cobertas. A partir dele é elaborado um documento destinado 
a fornecer o indicador de estado médio do conjunto de obras, feito 
partindo da avaliação individual de cada uma delas.   

A avaliação de estado da obra é resultado de uma análise do seu estado 
feita a partir do dossiê da obra, se ele contiver um relatório de inspeção 
periódica, ou após uma visita resumida realizada conforme o guia de visita 
IQOA. Para assinalar os resultados dessa inspeção são produzidos quadros 
de registros para alguns tipos de obras frequentes e de tamanho modesto. 
Esses quadros conduzem o procedimento da avaliação percorrendo uma 



 

 

lista de defeitos mais recorrentes, observando a sua existência eventual e 
montando uma listagem, que é resultado de uma série de partes 
diferentes da obra.  

Para as obras não cobertas por um quadro de registros, a visita e a e a lista 
devem ser efetuadas por um especialista de obras de arte. Em todos os 
casos, a listagem da visita de obras onde a estrutura apresenta defeitos 
deve ser interpretada na íntegra por uma pessoa qualificada.  

3.1.1Classificação de Estado 

A classificação de estado das obras de arte no método IQOA é dividida 
em 5 classes que constituem o estado mecânico do patrimônio. Também 
pode ser utilizada a letra “S” quando houver algum defeito que coloque 
em risco à segurança dos usuários e precise ser tratado de maneira 
urgente (SETRA, 1996).  A seguir, segue um quadro resumo: 

 

Tabela 1: Classificação do Estado das Obras de Arte segundo o Método 
IQOA 

Classificação Significado Medidas a serem tomadas: 

Classe 1 Obra em bom estado 
aparente 

A manutenção será rotineira 

Classe 2 A estrutura de suporte 
está em boas 

condições aparentes 
ou 

pode ter pequenos 
defeitos, mas requer 

manutenção 
especializada. 

A manutenção especializada não é 
urgente 

Classe 2E A manutenção especializada é 
urgente para prevenir o rápido 

desenvolvimento de distúrbios na 
estrutura 

Classe 3 A estrutura de suporte 
está comprometida e 

requer 
trabalho de reparação 

(Estrutura alterada). 

O reparo não é urgente 

Classe 3U O reparo é urgente devido à falta 
de capacidade de carga da 

estrutura ou à rápida evolução dos 
distúrbios detectados. 

Fonte: ARAUJO (2018) 

A manutenção especializada das classes 2 e 2E abrangem os 
equipamentos, os elementos de proteção da estrutura (pintura, 
impermeabilização e etc…), as alterações localizadas e superficiais da 
estrutura devido ao envelhecimento (defeitos menores). 



 

 

3.1.2- Nota de Avaliação Global 

Segundo Araujo (2018), A nota atribuída à obra é dividida em duas 
etapas: 

1. A classe de estado escolhida entre 1, 2, 2E, 3 e 3U, que 
caracterizam o seu estado mecânico ou funcional por ordem 
crescente de gravidade. 

2. A menção eventual “S” relativo à urgência de começo das obras 
por colocar em risco à segurança dos usuários, devido a causas 
estruturais ou não.  

Portanto, as cinco classes são combinadas e chegam a 10 opções 
possíveis: 1, 1S, 2, 2S, 2E, 2ES, 3, 3S, 3U, 3US (A notação 1S é bem rara). 

3.1.3- As definições de intervenções: 

A manutenção rotineira é referente a todo serviço de limpeza necessário 
para o bom funcionamento da estrutura como: limpeza dos dispositivos de 
drenagem, da calçada e das juntas de dilatação. Além da eliminação da 
vegetação na estrutura e da manutenção das placas de sinalização ao 
redor com o peso e a altura permitida aos veículos.  

A manutenção especializada se concentra nos equipamentos, nos 
elementos de proteção e também nos pequenos defeitos da estrutura. É 
diferente da manutenção rotineira devido aos métodos particulares 
empregados e pelas técnicas especializadas que são implementadas. As 
operações mais frequentes são: A reparação dos dispositivos de 
escoamento das águas, a pintura dos guarda-corpos e dos elementos 
metálicos (ARAUJO,2018).  O reparo é a operação realizada na estrutura 
para garantir ou devolver à obra a sua integridade original. Como 
exemplo: A injeção de concreto nas fissuras, a adição de reforços na 
armadura, a mudança dos aparelhos de apoio e etc. 

3.2- Comparativo de Visitas Simplificadas (Visites Simplifiées Comparées) 

É um método genérico aplicado a todos os tipos de patrimônio e cujos 
índices de Estado (IE) representam três tipos de medidas possíveis 
(LCPC,2006): 

1.  Ações de segurança – Imediatas a fim de promover a segurança 
dos usuários da estrutura (público e operador). 

2. Ações curativas - curto prazo para restaurar os objetos da estrutura 
para um nível de serviço estrutural e funcionalmente aceitável. No 
sentido do método, essas ações são consecutivas a um índice de 
estado igual a 2. Essas ações devem ser precedidas de 
investigações complementares (inspeção detalhada, recálculos, 
etc.) e estudos para o trabalho. 



 

 

3. Ações preventivas - ações de médio a longo prazo (dois a três 
anos) ou de longo prazo (> 4 anos) destinadas a repor os objetos 
da estrutura de volta a um nível de serviço que é suportado por 
trabalhos de manutenção preventiva especializados ou de rotina. 
No sentido do método, essas ações são consecutivas a um índice 
de estado igual a 3 ou 4. 

Tabela 2 - Correlação de tipos de ação com valores de índice IE 

IE Prazo 
para 

conclusão  

Estado do trabalho Natureza das 
intervenções 
necessárias 

Objetivo 
das ações 

1 Imediato A obra cuja 
segurança imediata 
para o usuário já não 
está assegurada (o 

gestor da obra é 
notificado 

imediatamente em 
caso de 

emergência). 

As operações de 
segurança da 

estrutura e / ou dos 
usuários devem ser 

realizadas 

Segurança 

2 Curto 
prazo 

(1 a 2 
anos) 

A obra apresenta 
sérios distúrbios 

mecânicos estruturais 
ou de equipamentos 

que podem 
comprometer o 

estado de serviço à 
curto prazo 

A obra requer mais 
investigações 

complementares e 
operações de 

reparação 

Cura 

3 Médio 
prazo (2 a 

4 anos) 

A obra necessita de serviços de manutenção 
especializada para frear o processo de 

degradação de materiais e / ou equipamentos 

Preventivo 

4 Longo 
prazo (> 4 

anos) 

A obra em boas condições aparentes na 
manutenção de rotina de acordo com os 

procedimentos em vigor para o patrimônio em 
questão 

Preventivo 

Fonte: Adaptado de LCPC (2006) 

3.3 Método Departamental (Méthode Départamental) 

De acordo com a CEREMA (s.d.), o Método Departamental é aplicável 
tanto em pontes quanto em muros de contenção. Os índices de estado, 
que representam a urgência de intervenção, são elaborados com base 
em critérios socioeconômicos.  



 

 

Conforme Araujo (2018), o método é composto por 4 procedimentos 
principais: 

1. A avaliação do patrimônio a partir do índice de estado (IE); 

2. Determinação das prioridades de intervenção a partir de dois 
índices: o Índice Socioeconômico (ISE) e o Índice de Prioridade 
Técnica (IPT) 

3. Contribui com a logística do plano de manutenção rotineira; 

4. Auxilia com a elaboração de uma política orçamentária. 

3.3.1  O Índice Socioeconômico (ISE) 

Esse valor representa a posição estratégica da estrutura para a localidade 
avaliada. Para calculá-lo, é necessária considerar 4 itens principais, cujo 
valor está entre 1 e 5. Para chegar ao valor final, é feita então uma média 
(Araujo, 2018).  

1. Classificação da rede 

2. Problemas 

3. Valor patrimonial 

4. Incidente da redução do número de serviço 

3.3.2  O Índice de Prioridade Técnica (IPT) 

Esse índice representa a necessidade eminente de reparos na estrutura e 
é calculado mediante análise das obras presentes na lista vermelha, ou 
seja, potencialmente degradadas e que merecem atenção. A escala 
elaborada compreende cinco níveis (Tabela 3). 

Tabela 3: Classe de Índices IT 

Classe Prazo Ano de 
reparo 

Índice IT 

CT1 Curto termo 1 1 

CT2 Curto termo 2 2 

CT3 Curto termo 3 3 

MT1 Médio termo 4 4 

MT2 Médio termo 5 5 

Fonte: ARAUJO (2018) 

O valor atribuído é sugerido por um engenheiro especializado em obras 
de arte especiais, mediante a avaliação em estruturas selecionadas e 
crescimento dos índices IE e ISE. Com isso, os gestores devem conciliar a 



 

 

classe e o ano de reparo, pois são os principais responsáveis pelo 
patrimônio.   

4 CONCLUSÃO 

Quando uma obra é concluída, deve-se acompanhar para fiscalizar no 
tempo indicado a necessidade da realização de reparos e manutenção 
para prolongar a vida útil, reduzindo o risco à longo prazo de um 
dispêndio exorbitante.  

Após o estudo realizado de cada método ao longo desse artigo, pode-se 
avaliar as características diferentes das OAE’s, as informações disponíveis, 
as particularidades de trabalho do gestor e optar pelo mais adequado 
para a priorização. 

Geralmente, a escolha irá depender do capital disponível para ser 
investido. Deve-se considerar igualmente, os custos das licenças anuais 
dos softwares utilizados e o quão rentável essa escolha será para o gestor.  

Portanto, a opção é vantajosa quando o valor investido traz uma 
economia eficiente ao gestor, isto é, quando a manutenção garante a 
segurança do usuário, a economia de recursos e o prolongamento da 
vida útil da estrutura 
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