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Infra-estrutura da cidade de São Paulo: 
Prazo de validade vencido

Realização: Sinaenco São Paulo

Objetivos

Alertar as autoridades e a sociedade sobre a urgência e a importância da 
adoção por parte dos órgãos públicos das três esferas de poder (federal, 
estaduais e municipais) de uma política permanente de manutenção, com 
destinação de recursos financeiros, humanos e tecnológicos para essa 
questão.
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Justificativa

A maioria das obras-de-arte (como pontes e viadutos, por exemplo), 
rodovias, ferrovias, hospitais e escolas públicas, hidrelétricas e linhas de 
transmissão, entre outras, foi projetada e construída na década de 1940, 
quando começam as grandes obras rodoviárias (vias Dutra e Anchieta, 
entre outras), siderúrgicas (CSN), hidrelétricas (Henry Borden, da década 
de 1930, e Ilha Solteira, do final da década de 1960). 

Nos estados e municípios, a situação é ainda pior, devido ao fato de que 
boa parte da infra-estrutura urbana das principais metrópoles foi executada 
no início do século 20 e, assim, está com seu “prazo de validade” vencido 
há alguns anos. As conseqüências, portanto, começam a ser sentidas com 
maior intensidade nas áreas centrais – e mais antigas – de capitais como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, entre outras. 

O trabalho

Os exemplos, escolhidos entre inúmeros outros possíveis, foram 
analisados, ou compilados, por engenheiros de empresas associadas ao 
Sinaenco, especialistas nas áreas abordadas. 

Os dados que disponibilizamos são, em sua maioria, de análises dos 
problemas aparentes desses bens públicos, decorrentes da falta de 
manutenção devido à ausência de uma política definida para essa área e, 
ainda, de entraves legais, como problemas relacionados ao patrimônio 
histórico, titularidade, entre outros.
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Números da infra-estrutura de São Paulo
1. Obras-de-arte

• Pontes e viadutos 240
• Passarelas 75
• Pontilhões 700
Valor estimado em bilhões de reais
• Pontes e viadutos 6,7
• Passarelas 0,28
• Pontilhões 1,05
Total R$ 7,828 
Despesas com manutenção nos últimos quatro anos R$ 30 milhões/ano (0,38% do total)

2. Galerias

• Córregos canalizados (galerias) 500 km
• Córregos não-canalizados 1.050 km
• Pequenas galerias (diâmetro = 1,50 m) 3.000 km
Despesas com manutenção/ano
• Limpeza R$ 50 milhões
• Reparos R$ 10 milhões

Viaduto Florêncio de Abreu

Localização: Rua Florêncio de Abreu sobre a rua Carlos de Souza Nazaré, 
região central de São Paulo
Características: possui 15 m de comprimento e 14 m de largura, com 
passeios de 1,80 m de cada lado. É composto por uma grelha metálica de 
perfis metálicos, unidos por rebites. 
Ano de construção: 1929
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O pavimento da 
rua Florêncio de 
Abreu foi retirado 
para diminuir o 
peso da estrutura e 
impedir o tráfego 
de veículos. 

A Prefeitura está
impedida de 
reformar o viaduto 
porque a região foi 
tombada pelo 
Condephaat, que 
obriga a utilização 
de rebites 
originais, da 
década de 20, que 
não são mais 
fabricados.
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Ao longo dos anos, 
os caminhões que 
passam pelo local 
foram atingindo a 
viga principal, 
comprometendo a 
estrutura.

Vista da rua
Carlos de

Souza   Nazaré, 
sob o viaduto, na 
região da rua 25 
de Março, por 
onde milhares de 
pessoas passam 
diariamente.
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Ponte do Limão

Localização: sobre a Marginal do Tietê, no bairro do Limão, zona Oeste de 
São Paulo.
Características: possui 192 metros de comprimento, divididos em 11 vãos.
Ano de construção: 1949 a 1953

Barras de aço da 
camada inferior de 
várias vigas sob a 
pista expressa, 
sentido Lapa-
Penha, encontram-
se rompidas.
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A área entre as 
pistas locais e 
expressa, sentido 
Lapa-Penha. As 
paredes de 
alvenaria foram 
removidas e não 
recompostas e 
também a proteção 
da defensa de 
segurança. 

Altura do gabarito 
é de 4,4 m, 
fazendo com que 
caminhões mais 
altos choquem-se 
contra a estrutura.
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Detalhes que 
mostram a 
armadura rompida 
da estrutura.

Comprometi-
mento das

armaduras das 
vigas da ponte, pelo 
choque dos 
caminhões.
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Viaduto Santo Amaro

Localização: Av. Santo Amaro, sobre a av. Bandeirantes, no bairro do 
Brooklin, zona Sul da cidade.
Características: a obra é composta por dois viadutos, um para cada pista. 
Cada viaduto tem 280 metros de comprimento e 11 metros de largura.
Ano de construção: 1969

Presença de vegetação na viga inferior 
da estrutura, o que demonstra a falta 
de manutenção da obra.
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Junta de 
concretagem com 
armaduras 
rompidas e sem 
cobertura asfáltica.

Os tabuleiros cujos 
vãos estão 
posicionados sobre 
as pistas da av. 
Bandeirantes estão 
seriamente 
danificados, devido 
ao abalroamento 
por caminhões 
altos. A altura livre 
de 4,30 m é
insuficiente.
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Vários cabos 
de protensão

e as armaduras 
comuns estão 
cortados, o que 
significa redução 
drástica da 
resistência dessas 
estruturas.

Viaduto Orlando Murgel

Localização: entre a av. Rio Branco e a av. Rudge, no bairro dos Campos 
Elísios, zona Norte da capital, passando sobre as linhas férreas da CPTM.
Características: composto por dois viadutos paralelos, com comprimento 
de 483 metros, divididos em 34 vãos. O viaduto no sentido centro-bairro 
tem 20 metros de largura, comportando 4 faixas de rolamento, faixa de 
segurança e passeio de 2,80 metros do lado direito.
Ano de construção: 1968 a 1969
Última intervenção: 2003
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O viaduto 
encontra-se com 
as obras 
paralisadas e está
sem a parte 
superior do 
pavimento. 

Guarda-corpo 
quebrado.
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Vários pontos de 
infiltração de água 
pelas juntas de 
dilatação.
Parte dos pilares 
da pista bairro-
centro está com 
armaduras 
expostas.

Crescimento
de vegetação

em pontos das
juntas de 

dilatação da obra.
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Ponte dos Remédios

Localização: sobre a Marginal do Tietê, no bairro dos Remédios/Vila 
Leopoldina, São Paulo, divisa com Osasco.
Características: a obra possui 392 metros de extensão e tem duas pistas 
de tráfego, com largura total de 24 metros.
Ano de construção: 1968 a 1969
Última intervenção: 1997, quando uma rachadura de 15 cm provocou 
processo de colapso na ponte, que recebeu então a sua primeira
intervenção restauradora, em 30 anos.

Junta de 
pavimentação 
completamente 
danificada.
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Buraco existente 
no passeio central 
entre as duas 
obras

Nos passeios 
independentes do 
canteiro central 
existem buracos 
que oferecem 
perigo aos 
pedestres.
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Armaduras 
expostas podem 
trazer danos à
estrutura principal.

Armadura exposta.  
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Risco à segurança dos
usuários do canteiro

central, não interditado
como travessia de 

pedestre.

Localização: bairro da Lapa, zona Oeste da capital.
Características: eram dois viadutos paralelos, com comprimento de 350 
metros, divididos em 17 vãos. Em 1986/87, esses viadutos foram 
reformados, sendo alargados e unidos em um único viaduto, tendo hoje 
aproximadamente 28 metros de largura, contemplando 3 faixas de 
rolamento em cada sentido e passeios nas duas extremidades com 2,5 
metros de largura. 
Ano de construção: 1956 a 1962
Última intervenção: em 2002, uma reforma foi iniciada e não concluída.

Viaduto da Lapa / viaduto Comendador 
Elias Nagib Breim
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vários locais 
apresentam as 
armaduras, hoje já
oxidadas, prontas 
para receber a 
concretagem.

Várias peças, 
como pilares
e vigas, foram

apicoadas e não 
recompostas.
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Localização: zona leste de São Paulo
Características: A bacia hidrográfica do rio Aricanduva, afluente da 
margem esquerda do rio Tietê, na altura da Penha, Zona Leste da RMSP, 
possui cerca de 100 km² de área de drenagem, comprimento de pouco 
mais de  20 km e larguras variando entre 5 e 6 m. 

Córrego Aricanduva

Parte canalizada 
do córrego, 
coberta por 
vegetação, 
evidenciando a 
falta de 
manutenção.  
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Lixo e detritos no 
leito do rio 
provocam 
assoreamento e 
enchentes.

Vegetação toma 
toda a área 
canalizada, 
diminuindo, junto 
com o lixo 
depositado no 
córrego, a 
capacidade de 
vazão.  
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Canalização vai 
somente até um 
ponto do córrego. 
Projeto precisa ser 
finalizado.  

Localização da bacia do Aricanduva
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Galerias em córregos SP

• Distribuídos por cerca de 60 Bacias

• 1.000 km desses córregos atravessam áreas com grande densidade 
populacional

• Aproximadamente 500 km são canalizados

• As águas do sistema de drenagem tem como principais receptores: 

Tietê - 45 km no município

Pinheiros - 22 km no município

Tamanduateí - 15 km no município

• Todo este equipamento que exerce um importante papel no afastamento 
dos picos de vazão, vem sofrendo um processo de contínuo desgaste.

• Esta degradação pode ser constatada pela ocorrência do mau 
funcionamento e mesmo ruptura de algumas galerias.

• A veiculação contínua de esgotos sanitários, efluentes industriais, bem 
como o trânsito de veículos pesados sobre as galerias também causam 
danos contínuos.

• Além do desgaste contínuo das galerias, o lançamento de resíduos sólidos 
e dejetos, auxiliados pelas baixas velocidades de vazão características das 
várzeas hoje ocupadas, propiciam grandes assoreamentos.

• A somatória destes fatores nos leva a admitir que nossas galerias hoje 
estejam com aproximadamente 30% a menos da capacidade prevista no 
projeto original.
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Estação da Luz

Estacas são 
obstáculos à
passagem das 
águas pluviais

Estação da Luz

Tubulação 
transversal à
galeria causa 
interferência no 
fluxo das águas.
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Galeria do Córrego Antonico

Assoreamento 
prejudica a 
capacidade de 
vazão da galeria.

Galeria do Córrego Iguatemi

Além dos 
obstáculos 
representados 
pelos pilaretes, a 
laje do piso está
erodida, mais alta 
e irregular.
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Galeria do Córrego Bellini

Ramal de ligação 
com vedação 
inadequada, 
armadura exposta 
e condução de 
terra para dentro 
da galeria.

Galeria do Córrego Bellini

Abertura com 
infiltração e 
armadura exposta.
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Galeria do Córrego Sapateiro

Abertura irregular 
na laje do teto, 
com armadura 
exposta corroída e 
desmoronamento 
de terra.

Galeria do Córrego Pedra Azul

Fissura com 
infiltração e 
armadura exposta 
corroída com 
perda de seção. 
Observar barras 
rompidas na seção 
da fissura e 
recalque 
diferencial na laje 
de teto.
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Galeria do Córrego Pacaembu

Trinca longitudinal 
com abertura de 
10 mm

A falta de critérios viários adequados, decorrente do crescimento 

acelerado e de ausência de Planejamento Urbano, ger am a 

necessidade de se implantar vias de Fundo de Vale.

Paralelamente, o tamponamento das canalizações serv ia também 

a estes propósitos, prevendo-se muitas vezes a impl antação de 

vias por sobre as galerias.

Em decorrência disso o Município possui sob suas pr incipais 

avenidas, galerias de concreto construídas desde as  primeiras 

décadas do século passado.
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Principais avenidas com galerias de concreto

Av. Nove de Julho - Córrego Anhangabaú

Av. Bandeirantes - Córrego Traição

Av. Pacaembú - Córrego Pacaembú

Av. Vicente Rao - Córrego Cordeiro

Av. Luis Carlos Berrini - Dreno do Brooklin

Av. Salim Farah Maluf - Córrego Tatuapé

Av. Luis Inácio Anhaia Mello - Córrego Pirajussara

Exemplos nacionais

Situação das rodovias brasileiras

Segundo pesquisa rodoviária da Confederação Nacional dos Transportes 
(CNT) de 2004:
• A condição das rodovias brasileiras é de elevado grau de deficiência
• Essa situação resulta em comprometimento dos níveis de desempenho e 
de segurança do setor de transportes

Avaliação qualitativa

• 56,1% (41.911 km) com pavimento em estado deficiente, ruim ou péssimo
• 65,4% (48.788 km) com sinalização em estado inadequado
• 39,8% (29.708 km) sem acostamento
• 24,6% (18.355 km) com placas cobertas pelo mato.
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Rodovia SP-413 Barretos

Pavimento 
asfáltico totalmente 
danificado, 
prejudicando 
tráfego de 
veículos.

Rodovia BR 101, Teresina-Barreiras/BA

A quarta pior 
estrada do país, 
segundo pesquisa 
da CNT.
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Ponte represa Capivari – BR 116

• Em 25 de janeiro de 2005, o sistema de drenagem do sistema não conseguiu 
escoar todo o volume de água do local. 

• A infiltração da água no solo da encosta provocou deslizamento de terra, que 
atingiu os pilares da estrutura.

• A erosão provocou recalque nos pilares de apoio do último e penúltimo tramo 
da ponte, causando deslocamentos grandes e o colapso do tabuleiro.

• Cerca de 70 metros da ponte desabaram.

• A previsão é que a recuperação seja concluída neste segundo semestre de 
2005, ao custo de R$ 7,21 milhões.
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Proposições do Sinaenco

• Alocar recursos orçamentários para obras de manutenção nas três 
esferas de poder – federal, estaduais, municipais

• Realização de inspeção anual nas obras de infra-estrutura

• Definir programa permanente de manutenção

• Contratar projetos de qualidade, gerenciamento e fiscalização de 
obras, visando à melhoria dos empreendimentos e ao aumento da 
durabilidade da infra-estrutura
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Integrantes da comissão

- João Antônio del Nero - Presidente do Sinaenco/SP
- Alexandre Miguel Lopes - Vice-presidente Sinaenco/SP
- José Roberto Bernasconi - Maubertec Engenharia e Projetos/Coordenador da comissão de estudos
- Roberto Kochen - Geocompany Tecnologia, Engenharia e Meio Ambiente
- Marcelo Rozenberg - GPT Grupo Técnico de  Projetos
- Gilberto Giuzio - EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas
- Tunehiro Uono - Outec Engenharia
- Everaldo Possagnolo - Themag Engenharia e Gerenciamento
- José Zanetti Neto - Enger Engenharia
- Roberto Pires Carvalho Viegas - Enger Engenharia
- Paulo Aquino - EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas
- Eduardo Serrano - EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas
- Rubens Terra - Themag Engenharia e Gerenciamento
- Fotos - Sofia Matos
- Divulgação - Mandarim Comunicação
- Realização - Sinaenco/SP


