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APrefeituradoRecife,pormeio
da Autarquia de Manutenção e
Limpeza Urbana (Emlurb), está
realizando a recuperação estru-
tural da Ponte 12 de Setembro.
Mais conhecida como Ponte Gi-
ratória, a estrutura liga os bair-
ros de São José e do Recife, inter-
ligando a Avenida Alfredo Lisboa
e o Cais da Alfândega ao Cais de
Santa Rita. O investimento total
é de R$ 9.469.419,63. O prefeito
do Recife, João Campos, esteve
no local junto à secretária de In-
fraestrutura, Marília Dantas, on-
tem. A Ponte Princesa Isabel tam-
bém será beneficiada, em segui-
da, com obras de recuperação.

De acordo com o prefeito do
Recife, trata-se de uma obra ne-
cessária, uma questão de segu-
rança. “A gente está vistoriando
aqui a recuperação da Ponte Gi-
ratória, é uma obra da Prefeitura
do Recife que é complexa. Uma
estrutura que tem muitas déca-
das e estamos fazendo a recupe-
ração estrutural dela. São apro-
ximadamente R$ 10 milhões e
é importantíssima que seja fei-

ta porque é uma questão de se-
gurança. É uma obra desafiado-
ra porque dá um trabalho mui-
to grande. Estamos em cima de
uma estrutura, aqui, agora, que
é montada de forma provisória.
Há ainda um complicador - não
dá pra fazer com a maré cheia
porqueaalturadamaré ficamui-
to próxima à altura da ponte e

as pessoas não conseguem tra-
balhar e ter acesso a essa área”,
disse Campos.

“Mas o Recife é a cidade das
pontes e tem que cuidar das
suas pontes. Temos três gran-
des pontes que foram recupera-
das nos últimos anos e a gente
está recuperando essa Ponte Gi-
ratória, e a Princesa Isabel será
a próxima. Então temos um ci-
clo permanente de recuperação

de ponte que foi iniciado pelo
prefeito Geraldo Julio e a gente
está dando continuidade a esse
tipo de manutenção”, acrescen-
tou o gestor.

A manutenção compreende
um conjunto de operações rea-
lizadas com o objetivo de evi-
tar o surgimento ou agrava-
mento dos danos na estrutura.
Para segurança de toda a ativi-
dade foi realizado o isolamen-
to da área com tapume. Os ser-
viços já foram iniciados com a
instalação de uma plataforma
suspensa metálica para as ope-
rações e de um píer de madei-
ra que leva ao seu acesso. Já foi
realizada também a remoção
das incrustações de mariscos
nos aparelhos de apoio e esca-
rificação da laje de fundo da
Ponte Giratória. Os principais
serviços serão executados sob
o caixão celular da ponte com
a remoção da camada de nata
de cimento, de modo a garan-
tir a aderência do concreto de
recomposição da seção estrutu-
ral, ancoragem da tela soldada

DIVULGAÇÃO/PCR

Também serão retiradosmariscos na base da estrutura

Ponte Giratória, no Centro, passa por
uma recuperação deR$ 9,4milhões

RECIFE

Toda a reforma precisa ser
feita com amaré baixa.
“Mas o Recife tem de
cuidar de suas pontes”,
disse João Campos

em aço e posterior aplicação de
revestimento de concreto proje-
tado. O andamento da obra cor-
responde a aproximadamente
12% de realização.

Em junho do ano passado, a
Emlurb realizou serviços para
recuperação de 253 m da laje
de transição da cabeceira sul da
Ponte Giratória. O custo total
do serviço foi de R$ 135 mil. A
nova intervenção faz parte do
programa de recuperação de

pontes da cidade que já benefi-
ciou as da Torre, do Derby e a
Motocolombó, além das juntas
de dilatação de viadutos como
os de Joana Bezerra, Via Man-
gue e da Avenida Norte.

A Ponte Giratória em sua par-
te rodoviária passará pela recu-
peração do tabuleiro da ponte
com a execução de 4.502,47m
de concreto projetado para for-
mação de uma capa de concreto
armada com tela de aço.
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