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Resumo
Os grandes centros urbanos vêm sofrendo sérios prejuízos em decorrência do precário estado de conservação
ou, até mesmo, da inexistência de obras de infraestrutura. Particularmente na cidade de São Paulo-SP, as
pontes e viadutos antigos apresentam diversas patologias que, por vezes, exigem interdições de importantes
vias de acesso para ações emergenciais. Adicionalmente, não são raros os atrasos nos cronogramas de
entrega de obras, por motivos que vão desde um projeto mal concebido até o emprego de métodos
construtivos inadequados. Nesse cenário, após discussões com a comunidade técnica, o INMETRO assinou
um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos e
publicou, em dezembro de 2017, a Portaria nº 367, que regulamenta a Inspeção Acreditada de Obras de
Infraestrutura. O regulamento anexo a essa portaria apresenta procedimentos, escopo e requisitos para a
realização da inspeção de projetos e obras, visando avaliar a conformidade do objeto inspecionado. A
atividade de inspeção acreditada objetiva especialmente mitigar os riscos e assegurar a qualidade técnica dos
projetos e obras de engenharia, aumentando a confiança do mercado na qualidade dos serviços, bem como
no orçamento e cronograma previstos. Nesse trabalho discutem-se os impactos positivos que a inspeção
acreditada traz para a qualidade das Obras de Arte Especiais, com melhorias no desempenho estrutural e
funcional e na durabilidade dessas estruturas.
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1. INTRODUÇÃO
O Programa de Inspeção Acreditada para Empreendimentos de Infraestrutura do Governo Federal foi
lançado em janeiro de 2018, fruto de uma parceria entre a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de
Investimentos (SPPI) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), com o
objetivo de aumentar a confiabilidade nos investimentos em infraestrutura feitos pelo próprio governo e pela
iniciativa privada.
Os primeiros organismos de inspeção de obras de infraestrutura foram acreditados em 2019 e estão aptos a
atuar em diferentes áreas, a saber: Aeroportos, Ferrovias, Habitação, Distribuição de Energia, Geração
Hidrelétrica, Transmissão de Energia, Exploração de Óleo e Gás, Mineração, Portos, Rodovias, Saneamento
e Iluminação Pública.
Em várias dessas obras, é frequente a adoção de soluções de projeto com emprego de obras de arte especiais
(pontes, viadutos e passarelas), as quais passam a ser objeto da inspeção acreditada. A inspeção é um
processo no qual um organismo de terceira parte elabora um documento descrevendo o plano de inspeção
para avaliar a execução de um projeto ou de uma obra de infraestrutura. Depois de concluídas as etapas de
inspeção, e constatada a conformidade aos requisitos especificados, o organismo concede à empresa um
Certificado de Inspeção.

2. OBJETIVOS DO PROGRAMA
O Programa tem o objetivo de aumentar a confiabilidade nos investimentos em infraestrutura feitos pelo
próprio governo e pela iniciativa privada. Visa ainda mitigar os riscos e assegurar a qualidade técnica dos
projetos e das obras de engenharia, aumentando a confiança do mercado na qualidade dos serviços
prestados, no orçamento estimado e nos cronogramas previstos, dado o grande número de problemas
observados nas obras de infraestrutura brasileiras.
Assim, entende-se que a contratação de um organismo de inspeção, independente e tecnicamente
competente, pode trazer benefícios a todos os envolvidos direta ou indiretamente nas obras, a saber:
 Menor risco para a sociedade;
 Maior segurança jurídica para os financiadores e seguradoras;
 Maior durabilidade, funcionalidade e segurança das obras de infraestrutura;
 Melhores condições de financiabilidade ao parceiro privado;
 Maior credibilidade para as construtoras;
 Maior agilidade e previsibilidade nas entregas para o Governo.
3. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
As obras de arte são estruturas que possuem a função de transpor obstáculos como, por exemplo, as pontes
que estão localizadas sobre rios e córregos, e os viadutos, que estão sobre vales secos, estradas e ruas. Essas
obras de infraestrutura estão sujeitas a diversos tipos de carregamentos além do seu peso próprio, tais como
empuxos, cargas acidentais do tráfego, efeitos de vento e temperatura, cargas dinâmicas, entre outras.
O projeto e a construção de obras de arte podem apresentar grandes desafios, sobretudo quando há a
impossibilidade de utilização de escoramentos, o que exige utilização de metodologias construtivas especiais
como, por exemplo, pré-fabricação, balanço sucessivo e tabuleiros empurrados.
As condições do entorno da obra também merecem análises de possíveis interferências com as redes
públicas de infraestrutura, com o tráfego de veículos e, também, com comunidades próximas.
Quando o desafio é vencer vãos sobre corpos d’água, as pontes devem ter, primeiramente, suas dimensões
básicas determinadas para atender a vazão máxima de projeto obtida pelos métodos estatísticos da
hidrologia. Depois, avaliações de navegabilidade e eventuais ocorrências de processos erosivos também
precisam ser feitas para avaliar possíveis impactos na estrutura da ponte.
Observados os carregamentos atuantes e, pelo menos, os itens de atenção acima destacados, faz-se a
concepção estrutural do projeto e a escolha dos materiais que serão utilizados. Há uma diversidade enorme
de tipos de pontes e viadutos, desde as pontes em estrutura de madeira comumente encontradas nas zonas
rurais (Figura 1), até as complexas pontes estaiadas vistas nos grandes centros urbanos (Figura 2).
Há ainda casos onde a opção recai no uso de pontes mistas e híbridas (Figura 3) e, outros, em que o grande
valor histórico prepondera (Figura 4).

Figura 1 – Desenho esquemático de uma ponte em madeira (Manual de Projetos e Construção de
Pontes de Madeira, 2006).

Figura 2 – Ponte estaiada em São Paulo (AECWeb, 2020).

Figura 3 – Ponte com estrutura mista (concreto- Figura 4 – Ponte histórica em arco, na cidade de
aço) no município de Gavião Peixoto, SP.
Constantine, na Argélia.
4. A PORTARIA Nº 367 DO INMETRO – O REGULAMENTO DE INSPEÇÃO
Esta Portaria, publicada em dezembro de 2017 como resultado do acordo celebrado entre o INMETRO e a
SPPI, contém a aprovação do Regulamento para Inspeção Acreditada de Empreendimentos de Infraestrutura
e a recomendação para utilização de organismos de inspeção. No Anexo I da Portaria consta o conteúdo do
regulamento técnico, o qual basicamente descreve procedimentos, escopo e requisitos para a execução das
atividades de avaliação da conformidade - inspeção acreditada – de empreendimentos de infraestrutura, bem
como os parâmetros de qualificação dos Organismos de Avaliação da Conformidade – OAC para fins de
acreditação pelo INMETRO.
Embora inédito no Brasil, o Programa de Inspeção Acreditada para Empreendimentos de Infraestrutura do
Governo Federal não introduz novos conceitos ou novas metodologias de inspeção.
O processo é baseado na norma técnica “ABNT NBR ISO/IEC 17020 - Avaliação de conformidade –
Requisitos para o funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção” e em programas
já implementados na Europa, com benefícios comprovados.
Os principais aspectos que diferenciam uma inspeção comum de uma inspeção acreditada são listados a
seguir.
I)
II)
III)
IV)

O organismo deve assegurar a independência da equipe envolvida na inspeção. Os seus
funcionários não podem ter participação no desenvolvimento, fabricação, fornecimento,
instalação, compra, propriedade, uso ou manutenção dos itens inspecionados.
A acreditação é concedida somente aos organismos que demonstram atender plenamente os
requisitos da norma NBR ISO/IEC 17020, da Portaria nº 367 e dos demais documentos
normativos da Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO.
O organismo acreditado deve estruturar um sistema de gestão da qualidade, possuir competência
técnica comprovada, ter profissionais experientes e qualificados para o tipo de item a ser
inspecionado, ter procedimentos documentados e contratar apólice de seguros.
O organismo acreditado tem a sua competência técnica avaliada por um terceiro independente.
Além disso, as atividades de inspeção também são monitoradas e periodicamente avaliadas.

V)

Ao final das atividades e, constatada a adequação do empreendimento inspecionado (projeto ou
obra), o organismo de inspeção concede um Certificado de Inspeção, com a chancela do
organismo acreditador.
Como se pode observar, este tipo de programa promove uma sistematização e padronização nas atividades
de inspeção. Embora tenha iniciado há 2 anos, o Brasil ainda conta com poucos organismos acreditados para
inspecionar até 12 tipos de empreendimentos de infraestrutura. Segundo dados obtidos do site do INMETRO
em 20/03/2021 (http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp), apenas 11 organismos estão
acreditados neste escopo. Outros segmentos contam com dezenas e até centenas de organismos de inspeção
acreditados.
A SPPI acredita que a certificação acreditada é um dos elementos que pode ajudar na reconstrução da
imagem do setor, uma vez que possui três pilares fundamentais: imparcialidade, capacidade técnica e um
sistema de acompanhamento e supervisão. Assim, espera obter o resgate da confiança no mercado de
infraestrutura, visando atrair mais investidores e disponibilizar melhores serviços à sociedade.
5. O PROCESSO DE INSPEÇÃO DA OBRA DE PONTES E VIADUTOS
Previamente, e ao longo das atividades de inspeção, o organismo de inspeção acreditado deve solicitar ao
Contratante os seguintes documentos, sem prejuízo de outros considerados necessários para a realização das
atividades de inspeção e/ou previstos no instrumento contratual entre as partes:
 edital e seus anexos, do contrato do empreendimento com seus aditivos, do projeto (incluindo
plantas, detalhes construtivos, memoriais descritivos, cronogramas, especificações técnicas, planilhas
de quantitativos), inclusive dos respectivos certificados e relatórios finais de inspeção do projeto,
quando houver;
 estrutura de análise do projeto do empreendimento, incluindo matriz de responsabilidades;
 planejamento da execução das atividades das obras e respectivas atualizações aprovadas pelo
responsável técnico;
 ata de abertura do contrato de execução de obra ou documento similar;
 lista de fornecedores de equipamentos, materiais e serviços;
 ordens de serviço e eventuais relatórios de acompanhamento da obra;
 análise de riscos do empreendimento;
 eventuais atas de suspensão e retomada de atividades;
 certificado de conclusão de atividades já finalizadas;
 registros de ensaios de materiais e serviços, além das respectivas certificações de qualidade;
 registros de execução das atividades e de instalações;
 no caso de intervenções complexas, quando aplicável, certificados das inspeções realizadas
anteriormente, em conformidade com o plano de inspeções;
 demais documentos que demostrem a conformidade aos requisitos do projeto e demais requisitos
técnicos estabelecidos;
 documento informando a conclusão da atividade;
 alvarás e licenças para construção, emitidos por prefeituras municipais, órgãos ambientais, órgãos do
patrimônio histórico, entre outros.
A partir da documentação fornecida, o organismo irá elaborar o chamado Plano de Inspeção, seguindo
depois a sequência de atividades sugerida no fluxograma da Figura 5.

Figura 5 – Fluxograma com proposta da sequência de inspeção de obras de pontes e viadutos.

6. IMPACTOS DA INSPEÇÃO ACREDITADA DE OBRAS DE PONTES E VIADUTOS
A experiência internacional em inspeções acreditadas de projetos e obras de engenharia permite identificar
os benefícios que estas podem trazer à engenharia brasileira, a médio e longo prazos. Dentre os impactos
positivos pode-se destacar:
 a obtenção de informações regulares e precisas sobre o andamento dos projetos e obras, o que facilita
a tomada de decisões por parte dos gestores e proprietários;
 o cumprimento do cronograma físico e financeiro dos projetos; a comprovação de que as normas,
leis e regulamentações vigentes estão sendo seguidas;



a possibilidade de se ter registros antecipados de eventuais problemas que poderão afetar os custos e
prazos dos projetos;
 a correta identificação dos riscos e soluções confiáveis de prevenção e mitigação, o que tende a
minimizar o número de sinistros e, por conseguinte, reduzir o custo de contratação de seguros; e
 uma mudança de cultura no que tange à condução de projetos e obras de engenharia, dada a visão
geral e integrada dos diferentes elementos e processos que, juntos, conduzem a uma obra de grande
qualidade técnica dentro de preços de mercado.
Não menos importante, deve-se destacar que, em curto prazo, as empresas tendem a rever seus processos de
elaboração de projetos e construção de obras, para se adequar à nova filosofia de inspeções acreditadas e não
ter o apontamento de não conformidades. Isso faz com que haja revisões mais cuidadosas da documentação
e maior atenção com as especificações e exigências do empreendimento em estudo.
7. CONCLUSÕES
Embora a regulamentação da inspeção acreditada de projetos e obras de infraestrutura seja recente no Brasil,
e ainda não existam cases finalizados para uma avaliação cuidadosa dos benefícios decorrentes de sua
aplicação em obras de infraestrutura, o programa impõe ao mercado uma nova visão para a condução de
projetos e obras, valorizando os bons profissionais e as empresas preocupadas em inovar para maior
qualidade e sustentabilidade das obras.
Soma-se a isso o fato de que o programa de inspeção acreditada contribui para uma melhor aplicação dos
recursos públicos, grande anseio da população brasileira.
Por fim, cabe salientar que a inspeção acreditada não concorre com os trabalhos já desenvolvidos pelas
empresas gerenciadoras e fiscalizadoras das obras; insere-se no sistema um novo ente, capaz de contribuir
para o melhor desempenho dos projetos e obras o que, no final, acaba por representar economia de custos
por meio da redução de retrabalhos e dos prazos.
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