
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO" 

Potim, 02 de abril de 2020. 

Ref.: Requerimento n° 018/2020 

Autoria: Vereador Roberto Rivelino Félix de Abreu 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao Requerimento supra, encaminho o encaminho as 

informações prestadas por nossa Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. 

Cordialmente, 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Rogério Paschoal da Silva 

DD. Presidente da Cãmara Municipal de Potim — SP ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

'TERRA DO ARTESANATO" 

Potim, 24 de março de 2020 

Nobre Vereador, 

Em atendimento ao requerimento n°18/2020, de vossa autoria, datada em 12 de 
março de 2020, informamos ao excelentíssimo quanto ao estudo realizado na ponte 
Adhemar de Barros pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas (IPT). 

Venho por meio deste, informar que os estudos foram realizados e finalizados, 
conforme previa. A inspeção da ponte Adhemar de Barros, no município de Potim, 
realizada por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), manteve a 
orientação para interdição total da estrutura. Segundo o relatório, a ponte apresenta 
problemas resultantes de fatores externos, como intempéries e usos inadequados, mas 
também intrínsecos à própria estrutura, cuja construção data da década de 1960. 

O trabalho, realizado no âmbito do Programa de Apoio Tecnológico aos 
Municípios (Patem) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São 
Paulo, consistiu em um levantamento das anomalias da ponte, registradas em fotos e 
desenhos a partir da inspeção visual da estrutura. Ele também incluiu um mapeamento 
topográfiico da ponte, fieito por empresa especializada e cujo objetivo é estudar o 
comportamento da estrutura ao longo do tempo, analisando o recalque em seu 
tabuleiro. 

"De acordo com o que observamos no local, apontamos a necessidade do reforço 
estrutural da obra para liberação do acesso", explica Ciro José Ribeiro Villela Araújo, 
pesquisador da Seção de Engenharia de Estruturas do Instituto e coordenador do 
projeto. "O tipo de reforço estrutural necessário vai depender do uso que se pretenda 
dar à ponte". 

Além da inspeção, o documento entregue à prefeitura de Potim também traz 
resumos de dois relatórios anteriores da ponte elaborados pelo IPT, em 1997 e 2003, 
na época entregues respectivamente à prefeitura de Guaratinguetá e ao então 
Departamento de Edifícios e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Segundo Araújo, 
as informações contidas nestes documentos são importantes para entender a evolução 
do estado de conservação da ponte e estruturar um projeto de recuperação caso seja 
de interesse. 

"O relatório mais antigo ìncluì o projeto estrutural original da ponte, que foi inserido 
também no atual. Ele é essencial para entender para qual uso e carga a estrutura fioi 
projetada, e qual reforço deve ser realizado caso se pretenda mudar essa utilização", 
diz o pesquisador. "A observação do agravamento das anomalìas de acordo com os 
relatórios e o mapeamento topográfico, realizado nesse novo projeto, vão auxiliar na 
compreensão do comportamento da ponte ao longo do tempo e como realizar a 
manutenção". 
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Em conclusão, devido a inúmeras patologias encontradas por toda ponte, o 
parecer dado pelo técnico do IPT foi que haveria possibilidade diante de um alto 
investimento recuperar a mesma, mas que a altura entre o nível do rio e aparte de 
baixo da ponte, tornam o investimento inviável para tal finalidade, haja visto que muito 
próximo existe outra ponte. Em outra palavra, o técnico diz que o ídeal a se fazer no 
caso desta ponte nas atuais conjunturas, onde qualquer futura colisão lateral 
ocasionada por alguma embarcação a comprometeria após a recuperação. Sendo 
assim, o ideal seria de explodir a mesma e desassorear o rio. 

O anexo da cópia do Laudo do IPT será encaminhado em breve para apreço do 
nobre vereador, pelo motivo de que à planchas nele, a qual não conseguimos escarniar 
no setor e no momento não estamos encontrandop nada aberto. Mas informo que o 
Caderno do laudo está disponível nesta secretária para vista, há qualquer momento 
que o nobre vereador quiser. 

Atenciosamente, 
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