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“A persistência é o menor caminho do êxito”. 
 Charles Chaplin 



RESUMO 

 

A Inspeção predial é um assunto bastante em alta no Brasil nos últimos anos, principalmente 

pela ocorrência de grandes acidentes e o surgimento de algumas leis municipais que tornam 

essa atividade obrigatória para certos tipos de edificações. Porém, a inspeção predial não pode 

ocorrer isoladamente, pois a mesma deve ser seguida de uma manutenção predial para 

garantir a conservação dos edifícios, juntamente com condições adequadas de segurança e 

conforto aos usuários. Este trabalho tem como objetivo orientar a realização de uma inspeção 

predial de acordo com as normas do IBAPE, propondo um modelo de check-list de 

verificação para elaboração de um laudo técnico. Para isso, foi utilizado como estudo de caso, 

a inspeção predial do bloco acadêmico 728 (DEECC) da Universidade Federal do Ceará. Nos 

resultados, foi apresentado o check-list de verificação sugerido para elaboração de um laudo 

de vistoria técnica, e os itens que devem conter nele foram dispostos na forma de resultados 

neste trabalho, como informações sobre o edifício, descrições das manifestações patológicas 

com fotos, recomendações técnicas e sugestão de um plano de manutenções. Através desse 

trabalho, foi possível definir uma metodologia e sugerir um modelo de check-list que auxilia 

na realização de uma inspeção predial de acordo com a lei em vigor na cidade de 

Fortaleza/CE. 

 

Palavras-chave: Inspeção Predial. Manutenção Predial. Check-list de inspeção predial. 



ABSTRACT 

 

The building inspection is a key issue in Brazil in recent years, mainly due to the occurrence 

of major accidents and the development of some municipal laws that make this activity 

mandatory for certain types of buildings. However, the building inspection cannot occur in 

isolation. It must be followed by a building maintenance to guarantee the conservation of the 

buildings, together with adequate conditions of safety and comfort to the users. Thus, this 

work aims to guide the process of building inspection following IBAPE standards as well as 

proposing a verification checklist model to develop a technical report. For this purpose, the 

building inspection of the block 728 (DEECC); of the Federal University of Ceará, was used 

as a case study. It was presented, in the results, the verification checklist suggested for the 

elaboration of a technical survey report. Which contained information about the building, 

descriptions of the pathological manifestations (with photos), technical recommendations and 

suggestion of a maintenance plan. Through this work, it was possible to define a methodology 

and suggest a checklist model that assists in the performance of a building inspection in 

accordance with the law in force in the city of Fortaleza/CE. 

 

Key-words: Building Inspection. Building Maintenance. Building Inspection Check-list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Origem dos acidentes em edificações ...................................................................... 18 

Figura 2 - Lei de evolução dos custos, Lei de Sitter................................................................. 18 

Figura 3 - Fluxograma para realização de inspeção e elaboração de laudo técnico ................. 32 

Figura 4 - Croqui de localização............................................................................................... 45 

Figura 5 - Imagem do bloco 728 .............................................................................................. 46 

Figura 6 - Placa de inauguração do bloco 728 ......................................................................... 46 

Figura 7 - Sujidades ao redor do interruptor............................................................................. 64 

Figura 8 - Porta danificada ....................................................................................................... 64 

Figura 9 - Figura diagonal na parede ........................................................................................ 65 

Figura 10 - Fissura horizontal na parede .................................................................................. 65 

Figura 11 - Sujidades na parede ................................................................................................ 66 

Figura 12 - Infiltração no ar condicionado ............................................................................... 66 

Figura 13 - Fiação amontoada .................................................................................................. 67 

Figura 14 - Pintura destacada ................................................................................................... 67 

Figura 15 - Fissura interna abaixo da parede ............................................................................ 68 

Figura 16 - Fissura vertical na parede ...................................................................................... 68 

Figura 17 - Fissura externa abaixo da esquadria ...................................................................... 69 

Figura 18 - Mancha de infiltração no teto ................................................................................ 69 

Figura 19 - Rachadura junto a porta ......................................................................................... 70 

Figura 20 - Tubulação de instalações exposta .......................................................................... 70 

Figura 21 - Fissura vertical na parede ...................................................................................... 71 

Figura 22 - Cerâmica rachada ................................................................................................... 71 

Figura 23 - Pintura com destacamento ..................................................................................... 72 

Figura 24 - Pintura com infiltrações e manchas ....................................................................... 72 

Figura 25 - Elementos metálicos oxidados ............................................................................... 73 

Figura 26 - Forro caindo ........................................................................................................... 73 

Figura 27 - Condensador oxidado.............................................................................................76 

Figura 28 - Suporte do condensador oxidado...........................................................................76 

Figura 29 - Isolamento da tubulação danificado.......................................................................77 

Figura 30 - Materiais amontoados ............................................................................................ 77 

Figura 31 - Plataforma sem freio de segurança ........................................................................ 78 

Figura 32 - Plataforma sem dispositivos obrigatórios .............................................................. 79 



Figura 33 - Tampa de concreto quebrada ................................................................................. 80 

Figura 34 - Quadro elétrico sem etiquetas de identificação ..................................................... 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Matriz GUT ............................................................................................................. 28 

Tabela 2 - Documentação administrativa ................................................................................. 48 

Tabela 3 - Documentação Técnica ............................................................................................ 49 

Tabela 4 - Documentação de Manutenção ................................................................................ 50 

Tabela 5 - Lista de verificação de acesso ................................................................................. 51 

Tabela 6 - Check-list estrutural ................................................................................................. 52 

Tabela 7 - Check-list sistemas de vedação e revestimentos ..................................................... 53 

Tabela 8 - Check-list de Esquadrias e Divisórias ..................................................................... 54 

Tabela 9 - Check-list de cobertura ............................................................................................ 54 

Tabela 10 - Check-list de reservatório ...................................................................................... 55 

Tabela 11 - Check-list de instalações ........................................................................................ 56 

Tabela 12 - Check-list de instalações elétricas ......................................................................... 56 

Tabela 13 - Check-list do SPDA ............................................................................................... 57 

Tabela 14 - Check-list da empresa da manutenção ................................................................... 58 

Tabela 15 - Check-list de documentação da empresa de manutenção ...................................... 58 

Tabela 16 - Check-list do ar condicionado ............................................................................... 58 

Tabela 17- Check-list da Plataforma ........................................................................................ 59 

Tabela 18 - Check-list de segurança contra incêndio ............................................................... 61 

Tabela 19 - Prioridade de solução das falhas e anomalias ........................................................ 84 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 
IBAPE   Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Entidade z   
z                 Federativa Nacional 
 
GUT    Gravidade, Urgência e Tendência 
 
IBAPE/SP   Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo  
 
DEECC  Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil 
 
ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas  
 
SPDA   Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
 
NBR    Norma Brasileira Registrada  
 
INMETRO  O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
 
CIP   Certificado de Inspeção Predial  
 
SEUMA   Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 
 
LVT   Laudo de Vistoria Técnica 
 
CBMCE  Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará 
 
GLP   Gás Liquefeito de Petróleo 
 
CREA   Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
 
ART    Anotação de Responsabilidade Técnica  
 
CAU   Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 17 

1.1 Contextualização .................................................................................................. 17 

1.2 Problema motivador ............................................................................................ 19 

1.3 Questões motivadoras .......................................................................................... 20 

1.4 Objetivos ............................................................................................................... 20 

1.4.1 Objetivo geral ........................................................................................................ 20 

1.4.2 Objetivo específico ................................................................................................ 20 

1.5 Estrutura do trabalho ......................................................................................... 20 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................... 21 

2.1 Inspeção predial ................................................................................................... 21 

2.2 Etapas da inspeção predial ................................................................................. 21 

2.2.1 Nível de inspeção predial ...................................................................................... 21 

2.2.1.1 Nível 1 .................................................................................................................... 22 

2.2.1.2 Nível 2 .................................................................................................................... 22 

2.2.1.3 Nível 3 .................................................................................................................... 22 

2.2.2 Tipos de inspeção predial ...................................................................................... 23 

2.2.3 Documentação ...................................................................................................... 23 

2.2.3.1 Documentação administrativa ............................................................................... 23 

2.2.3.2 Documentação técnica........................................................................................... 24 

2.2.3.3 Documentação de manutenção e operação. .......................................................... 24 

2.2.4 Obtenção de informações sobre a edificação ....................................................... 25 

2.2.5 Itens do check-list ................................................................................................. 25 

2.2.6 Classificação das anomalias e falhas ................................................................... 26 

2.2.6.1 Anomalias .............................................................................................................. 26 

2.2.6.1.1 Endogénas .............................................................................................................. 26 

2.2.6.1.2 Exógenas ................................................................................................................ 26 

2.2.6.1.3 Natural ................................................................................................................... 26 

2.2.6.1.4 Funcional ............................................................................................................... 26 

2.2.6.2 Falhas .................................................................................................................... 26 

2.2.6.2.1 De planejamento .................................................................................................... 26 

2.2.6.2.2 De execução ........................................................................................................... 27 

2.2.6.2.3 Operacionais .......................................................................................................... 27 



2.2.6.2.4 Gerenciais .............................................................................................................. 27 

2.2.7 Grau de risco das anomalias e falhas .................................................................. 27 

2.2.7.1 Crı́tico .................................................................................................................... 27 

2.2.7.2 Médio ..................................................................................................................... 28 

2.2.7.3 Mı́nimo ................................................................................................................... 28 

2.2.8 Definição de prioridades ....................................................................................... 28 

2.2.9 Indicação de orientações técnicas ........................................................................ 29 

2.2.10 Classificação da qualidade de manutenção e uso ............................................... 29 

2.2.10.1 Para a manutenção ................................................................................................ 29 

2.2.10.1.1 Plano de trabalho ................................................................................................... 29 

2.2.10.1.2 Condições de execução .......................................................................................... 30 

2.2.10.2 Para as condições de uso ...................................................................................... 30 

2.2.10.2.1 Uso regular............................................................................................................. 30 

2.2.10.2.2 Uso irregular .......................................................................................................... 30 

2.2.11 Tópicos essenciais do laudo .................................................................................. 30 

2.2.12 Responsabilidades ................................................................................................. 31 

2.2.13 Resumo das etapas da inspeção predial ............................................................... 32 

2.3 DEFINIÇÃO E DEFICIÊNCIAS DOS PRINCIPAIS SISTEMAS 

CONSTRUTIVOS .................................................................................................................. 33 

2.3.1 Sistema estrutural ................................................................................................. 33 

2.3.2 Sistemas de vedação .............................................................................................. 33 

2.3.3 Sistema de revestimento ........................................................................................ 34 

2.3.4 Sistemas de pintura ............................................................................................... 35 

2.3.5 Sistema de esquadrias ........................................................................................... 36 

2.3.6 Sistema de instalações elétricas ............................................................................ 36 

2.3.7 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) .............................. 36 

2.3.8 Sistema hidráulico ................................................................................................ 37 

2.3.9 Sistema de instalações de gás ............................................................................... 38 

2.3.10 Sistema de impermeabilização.............................................................................. 38 

2.3.11 Sistema de proteção contra incêndio .................................................................... 39 

2.3.12 Sistema de cobertura ............................................................................................. 40 

3 METODOLOGIA / MATERIAIS E METÓDOS ............................................. 41 

3.1 Bases teóricas ....................................................................................................... 41 

3.2 Bases legais ........................................................................................................... 41 



3.3 Etapas da pesquisa ............................................................................................... 41 

3.3.1 Reunião com gestor predial .................................................................................. 42 

3.3.2 Visita preliminar à edificação com registro fotográfico ...................................... 42 

3.3.3 Definição do nível de inspeção predial ................................................................ 42 

3.3.4 Solicitação e análise dos documentos da edificação ........................................... 43 

3.3.5 Definição de estratégias para a realização da inspeção predial ......................... 43 

3.3.6 Vistoria da edificação com registro fotográfico e preenchimento do check-list . 44 

3.3.7 Classificação das anomalias e falhas quanto às suas origens ............................ 44 

3.3.8 Determinação do grau de risco e da matriz GUT ................................................ 44 

3.3.9 Definição de prioridades para manutenção ......................................................... 44 

3.3.10 Avaliação da manutenção e do uso da edificação ............................................... 44 

3.3.11 Prescrições técnicas para um plano de manutenção a ser adotado e o prazo para 

sua realização. .......................................................................................................................... 45 

4 RESULTADOS ..................................................................................................... 46 

4.1 Dados gerais da edificação .................................................................................. 46 

4.1.1 Identificação e localização ................................................................................... 46 

4.1.2 Descrição da Edificação ....................................................................................... 47 

4.1.3 Subsistemas Componentes .................................................................................... 48 

4.2 Nível da Inspeção Predial .................................................................................... 48 

4.3 Documentação solicitada da edificação ............................................................. 48 

4.3.1 Documentação Administrativa ............................................................................. 48 

4.3.2 Documentação Técnica ........................................................................................ 49 

4.3.3 Documentação de Manutenção ............................................................................ 50 

4.4 Lista de verificação .............................................................................................. 50 

4.5 Modelo de check-list de verificação.................................................................... 51 

4.5.1 Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual ...................... 52 

4.5.2 Sistemas de vedação e revestimentos .................................................................... 53 

4.5.3 Sistemas de esquadrias e divisórias ...................................................................... 54 

4.5.4 Sistemas de cobertura ........................................................................................... 54 

4.5.5 Sistemas de reservatórios ...................................................................................... 55 

4.5.6 Sistemas de instalações passíveis de verificação visual ....................................... 56 

4.5.7 Instalações Elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, Quadros de Energia, 

Iluminação, Tomadas, SPDA .................................................................................................. 56 

4.5.8 Ar condicionado e plataforma .............................................................................. 58 



4.5.8.1 Ar condicionado..................................................................................................... 58 

4.5.8.2 Plataforma ............................................................................................................. 59 

4.5.9 Sistema de segurança contra incêndio ................................................................. 59 

4.6 Descrição das anomalias e recomendações técnicas ......................................... 68 

4.6.1 Análise das anomalias e falhas (Método GUT) ................................................... 68 

4.6.2 Definição de prioridades com relação ao saneamento de anomalias e à correção 

de falhas  ............................................................................................................................... 83 

4.7 Avaliação da edificação ....................................................................................... 85 

4.7.1 Avaliação das Condições de Manutenção da Edificação .................................... 85 

4.7.2 Avaliação do uso da edificação ............................................................................ 85 

4.7.3 Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança da Edificação ............... 85 

4.7.4 Avaliação das Condições de Segurança Contra Incêndio ................................... 85 

4.8 Prescrições/recomendações da inspeção ............................................................ 85 

5 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 87 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 88 

 

 

 



17 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 
 

Desde a sua concepção, as estruturas de construção civil são planejadas para 

atender, primordialmente, a três fatores: segurança, servicibilidade e vida útil. Porém, todas as 

estruturas estão sujeitas a deterioração que se apresenta nas edificações na forma de 

manifestações patológicas, comprometendo o atendimento aos critérios pelos quais foi 

projetada. Algumas dessas manifestações podem ser facilmente identificadas pelo usuário, 

como deformações excessivas, desplacamento de cerâmicas ou manchas na pintura. No 

entanto, cabe ao inspetor predial definir as suas origens e identificar àquelas que não são tão 

perceptíveis aos usuários comuns. 

São vários os fatores que podem causar esses defeitos na estrutura, como 

incompatibilidade entre projetos, problemas de execução, materiais utilizados na construção 

que são inadequados ou não especificados no projeto e negligência quanto à manutenção 

(SOUZA E RIPPER, 2009).  O gráfico a seguir foi obtido em um estudo realizado pelo 

IBAPE/SP (2012) e mostra a proporção entre as prováveis causas de acidentes em edificações 

com mais de 10 anos que já sofreram algum tipo de acidente. 

   

Figura 1: Origem dos acidentes em edificações 

 

Fonte: (IBAPE/SP 2012) 

 

Habitualmente, proprietários de imóveis, usuários e gestores prediais 

negligenciam, ou mesmo ignoram, atividades preventivas, corretivas, reformas e outras que, 

por definição, deveriam alavancar uma melhor performance de desempenho nos sistemas e 
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elementos construtivos. Essas negligências traduzem-se em prejuízo e, em alguns casos, em 

acidentes. (NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL NACIONAL, IBAPE/2012). 

 Portanto, para garantir o atendimento aos três fatores citados inicialmente, evitar 

prejuízos e acidentes, é necessário identificar as anomalias e falhas construtivas presentes em 

uma edificação. Para isso, é necessária a realização de uma inspeção predial, seguida de um 

plano de manutenção para recuperação das partes danificadas. Vale salientar que o nível da 

inspeção predial realizada deve ser definido pelo engenheiro responsável e isso depende do 

grau de complexidade da edificação a ser realizada o estudo. Para uma inspeção predial mais 

completa, faz-se necessário a presença de profissionais especialistas em diferentes áreas, 

como Engenheiro Eletricista, Mecânico, Civil, dentre outros.  

Para definir um plano de manutenção pode-se utilizar diferentes métodos. Um 

bastante utilizado é a matriz GUT (Gravidade x Urgência x Tendência), onde a recuperação 

das manifestações patológicas é ordenada através de um grau de prioridade, ou seja, aquelas 

que forem consideradas mais prejudiciais e com maior risco aos usuários deverão ser 

reparadas primeiramente. 

A questão financeira é outro fator que deve ser bastante considerado na realização 

de inspeções prediais seguidas de manutenção, pois a identificação e recuperação prévia de 

uma anomalia custa uma quantia significativamente inferior àquelas feitas tardiamente. Por 

exemplo, uma simples fissura que pode ser facilmente reparada é capaz de crescer e servir de 

“porta de entrada” para agentes agressivos que danificam a armadura de uma estrutura em 

concreto armado, que demandará uma quantia financeira maior para reparar. O gráfico a 

seguir representa a lei de evolução dos custos de manutenção, ou Lei de Sitter, onde tem-se 

que quanto mais a intervenção necessária for adiada o custo para sua reparação aumentará em 

uma progressão geométrica de razão cinco. 

 

Figura 2: Lei de evolução dos custos, Lei de Sitter. 

 
Fonte: (SITTER, 1984 CEB-RILEM, apud VITÓRIO 2005). 
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Logo, resumidamente, segundo a norma nacional de inspeção predial, pode-se 

dizer que: A Inspeção Predial é ferramenta que propicia esta avaliação sistêmica da 

edificação. Elaborada por profissionais habilitados e devidamente preparados, classifica não 

conformidades constatadas na edificação quanto a sua origem, grau de risco e indica 

orientações técnicas necessárias à melhoria da manutenção dos sistemas e elementos 

construtivos. 

Este trabalho será sobre a realização de uma inspeção predial do bloco acadêmico 

728(DEECC) da Universidade Federal do Ceará, obedecendo todas as recomendações 

fornecidas pela norma de inspeção predial do IBAPE Nacional/2012 e todas as exigências da 

lei 9.913, de 16 de julho de 2012, regulamentada pelo decreto 13.616 de 23 de junho de 2015. 

 

1.2 Problema motivador 
  

A ocorrência de grandes acidentes prediais em cenário nacional fez com que o 

ramo da inspeção predial ganhasse destaque nas últimas décadas, pois até então, era um 

campo pouco explorado. Além disso, acidentes em menores proporções, mas muitos deles 

com vítimas fatais, tornaram-se mais comuns em todo Brasil, prioritariamente, em prédios 

com mais de 20 anos.  

Somando-se a isso, a necessidade de uma produção em massa para reduzir custos 

e atingir metas de prazo, muitas vezes, faz com que empresas usem materiais de baixa 

qualidade e serviços sejam mal executados.  Este último fator pode ser realçado pela 

predominância de mão desqualificada nos canteiros de obra ao redor do Brasil. 

Um plano de inspeção periódica seguido de intervenções nas áreas que necessitam 

de algum reparo na edificação é necessário para satisfazer os critérios pelos quais ela foi 

projetada, servindo para combater possíveis falhas ou anomalias presentes na edificação. 

Porém, muitos gestores prediais e condôminos ainda veem a inspeção predial como um custo 

elevado a ser gasto. Dessa forma, muitas vezes, deixam de fazê-la ou a fazem por conta 

própria, fazendo apenas pequenos reparos onde julgarem, sem o devido conhecimento técnico, 

necessário. Essas intervenções sem acompanhamento de um profissional habilitado, muitas 

vezes, são menos eficientes e mais onerosas. 
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1.3 Questões motivadoras 
 

a) Quais tipos de anomalias ou falhas existem na edificação em estudo? 

b) Quais são as possíveis causas dos problemas presentes na edificação? 

c) Qual o plano de manutenção preventiva e corretiva da edificação analisada? 

d) Quais as prescrições técnicas recomendadas? 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Realizar um estudo de caso de inspeção predial em um bloco acadêmico da 

Universidade Federal do Ceará com auxílio de um check-list proposto. 

 

1.4.2 Objetivo específico 

 

a) Realizar check-list de inspeção predial na edificação. 

b) Identificar e as anomalias e falhas encontradas na edificação.  

c) Estabelecer a ordem de prioridade das manutenções. 

d) Propor planos de manutenções preventiva e corretiva. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 
 

Este trabalho será composto, a partir daqui, pelos seguintes tópicos: 

 

a) Revisão Bibliográfica. 

b) Metodologia, Material e Métodos. 

c) Resultados. 

d) Conclusões. 

e) Referências Bibliográficas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Inspeção predial 
 

A inspeção predial aliada às intervenções propostas é bastante importante para 

conservação da funcionalidade dos diferentes sistemas de uma edificação. Pois, é capaz de 

recuperar e manter o desempenho dessas estruturas, através de reparos, mesmo após 

apresentarem problemas. Na inspeção predial, a edificação pode ser considerada como o 

corpo humano, logo assim como em um check-up médico, é avaliado cada parte ou elemento 

construtivo.  

Segundo a ABNT 15575-1, a inspeção predial é uma verificação, através de 

metodologia técnica, das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da 

edificação. 

 

2.2 Etapas da inspeção predial 
 
 

a) Determinação do nível de inspeção; 

b) Verificação e análise da documentação; 

c) Obtenção de informações dos usuários, responsáveis, proprietários e gestores 

das edificações; 

d) Vistoria dos tópicos constantes na listagem de verificação; 

e) Classificação das anomalias e falhas constatadas nos itens vistoriados, e das 

não conformidades com a documentação examinada; 

f) Classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco; 

g) Definição de prioridade; 

h) Recomendações técnicas; 

i) Avaliação da manutenção e uso; 

j) Recomendações gerais e de sustentabilidade; 

k) Tópicos essenciais do laudo; 

l) Responsabilidades. 

 

2.2.1 Nível de inspeção predial 

 
A inspeção predial é classificada de acordo com a sua complexidade e elaboração 

do laudo, de acordo com as características técnicas, de manutenção e de operação da 



22 
 
edificação em estudo. Além disso, a necessidade de formação de uma equipe multidisciplinar 

para elaboração do laudo também é considerada. Essa classificação da inspeção é realizada 

pelo inspetor de acordo com as características e finalidade da edificação. 

 

2.2.1.1 Nível 1 

 
Inspeção Predial realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de 

manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente 

empregada em edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes. A 

Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade. 

 

2.2.1.2 Nível 2 

 
Inspeção Predial realizada em edificações com média complexidade técnica, de 

manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos 

médios e com sistemas convencionais. Normalmente empregada em edificações com vários 

pavimentos, com ou sem plano de manutenção, mas com empresas terceirizadas contratadas 

para execução de atividades específicas como: manutenção de bombas, portões, reservatórios 

de água, dentre outros. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais 

habilitados em uma ou mais especialidades. 

2.2.1.3 Nível 3 

 

Inspeção Predial realizada em edificações com alta complexidade técnica, de 

manutenção e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos 

superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificações com 

vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. Nesse nível de inspeção 

predial, obrigatoriamente, é executado na edificação um Manutenção com base na ABNT 

NBR 5674/1999 – Manutenção de edificações - procedimento. Possui, ainda, profissional 

habilitado responsável técnico, plano de manutenção com atividades planejadas e 

procedimentos detalhados, software de gerenciamento, e outras ferramentas de gestão do 

sistema de manutenção existente. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais 

habilitados em de mais de uma especialidade. Nesse nível de inspeção, o trabalho poderá ser 

intitulado como de Auditoria Técnica. 
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2.2.2 Tipos de inspeção predial 

 
Define a natureza do elemento construtivo a ser inspecionado ou vistoriado. 

 
2.2.3 Documentação 

 

Segue uma transcrição de todos os documentos descritos na norma do 

IBAPE/2012. Esses documentos são separados por categoria e cabe ao profissional 

responsável pela inspeção predial definir quais deles serão necessários de acordo com o tipo e 

complexidade da edificação em estudo. 

 

2.2.3.1 Documentação administrativa 

 
a) Instituição, Especificação, regimento interno e Convenção de Condomínio; 

b) Alvará de Construção; 

c) Auto de Conclusão; 

d) IPTU; 

e) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

f) Alvará do Corpo de Bombeiros; 

g) Ata de instalação do condomínio; 

h) Alvará de funcionamento; 

i) Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; 

j) Certificado de treinamento de brigada de incêndio; 

k) Licença de funcionamento da prefeitura; 

l) Licença de funcionamento do órgão ambiental estadual; 

m) Cadastro no sistema de limpeza urbana; 

n) Comprovante da destinação de resíduos sólidos; 

o) Relatório de danos ambientais; 

p) Licença da vigilância sanitária; 

q) Contas de consumo de energia elétrica, água e gás; 

r) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

s) Certificado de Acessibilidade. 
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2.2.3.2 Documentação técnica 

 
a) Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

b) Projeto executivo; 

c) Projeto de estruturas; 

d) Projeto de Instalações Prediais; 

e) Projeto de Impermeabilização; 

f) Projeto de Revestimentos; 

g) Projeto de paisagismo; 

 

2.2.3.3 Documentação de manutenção e operação. 

 
a) Manual de Uso, Operação e Manutenção (Manual do Proprietário e do 

Síndico); 

b) Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC); 

c) Selos dos Extintores; 

d) Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA); 

e) Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica – SPDA; 

f) Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios; 

g) Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos 

reservatórios e da rede; 

h) Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras; 

i) Laudos de Inspeção Predial anteriores; 

j) Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de extintores; 

k) Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral; 

l) Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos; 

m) Relatórios de ensaios da água gelada e de condensação de sistemas de ar 

condicionado central; 

n) Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás; 

o) Relatórios de ensaios preditivos, tais como: termografia, vibrações mecânicas; 

p) Cadastro de equipamentos e máquinas. 
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2.2.4 Obtenção de informações sobre a edificação 

  
Para orientar o laudo, é importante a realização de entrevistas junto aos usuários, 

síndicos, gestores prediais e funcionários da edificação afim de obter informações extras de 

uso, modificações ou reformas na edificação original. 

 

2.2.5 Itens do check-list 

 
Para definir a lista dos componentes e equipamentos dos diferentes sistemas e 

subsistemas construtivos a serem inspecionados é necessário considerar a complexidade da 

edificação e nível de inspeção a ser realizado. 

Segundo o IBAPE nacional (2012) é recomendado uma inspeção detalhada dos 

seguintes sistemas e elementos construtivos conforme o nível de inspeção contratado: 

 

a) Estrutura; 

b) Impermeabilização; 

c) Instalações hidráulicas, instalações elétricas; 

d) Revestimentos externos em geral; 

e) Esquadrias; 

f) Revestimentos internos; 

g) Elevadores; 

h) Climatização; 

i) Exaustão mecânica; 

j) Ventilação; 

k) Coberturas; 

l) Telhados; 

m) Combate a incêndio; 

n) SPDA. 

 

É importante ressaltar que se deve analisar caso a caso para definir os sistemas 

que serão inspecionados, pois a listagem acima não abrange casos de imóveis especiais, como 

shoppings, postos de gasolina e estádios. 
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2.2.6 Classificação das anomalias e falhas 

 
As anomalias e falhas presentes nas edificações são responsáveis pela perda de 

desempenho e redução da vida útil pelos quais seus elementos ou sistemas construtivos foram 

projetados. Sendo assim, podem pôr em risco o atendimento aos parâmetros de desempenho 

definidos pela ABNT NBR 15575. 

Esses dois fatores diferenciam-se quanto suas origens, conforme segue a norma do 

IBAPE/2012 que distingue as diferentes origens para anomalias e falhas. 

 

2.2.6.1 Anomalias 

 

2.2.6.1.1 Endogénas 

 

Originárias da própria edificação.  

 

2.2.6.1.2 Exógenas 

 

Originárias por fatores externos a edificação, provocados por terceiros. 

 

2.2.6.1.3 Natural 

 

Originária de fenômenos naturais.  

 

2.2.6.1.4 Funcional 

 

Originária pelo envelhecimento natural e, consequentemente, ao fim de sua vida 

útil. 

 

2.2.6.2 Falhas 

 

2.2.6.2.1 De planejamento 
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Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações inadequados do plano de 

manutenção, sem aderência a questões técnicas, de uso, de operação, de exposição ambiental 

e, principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das instalações, consoante a estratégia 

de Manutenção. Além dos aspectos de concepção do plano, há falhas relacionadas às 

periodicidades de execução. 

 

2.2.6.2.2 De execução 

 

Associada à manutenção proveniente de falhas causadas pela execução 

inadequada de procedimentos e atividades do plano de manutenção, incluindo o uso 

inadequado dos materiais. 

 

2.2.6.2.3 Operacionais 

 

Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e demais 

atividades pertinentes. 

 

2.2.6.2.4 Gerenciais 

 

Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, bem 

como da falta de acompanhamento de custos da mesma. 

 

2.2.7 Grau de risco das anomalias e falhas 

 

Essa classificação leva em consideração o grau de risco de uma anomalia ou falha 

aos usuários, meio ambiente e ao patrimônio. 

 

2.2.7.1 Crítico 

 
Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio 

ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; 
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aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida 

útil.  

 

2.2.7.2 Médio  

 

Risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação 

sem prejuízo à operação direta de sistemas, e deterioração precoce.  

 

2.2.7.3 Mínimo 

  

Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e 

planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, 

além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.  

 

2.2.8 Definição de prioridades 

 

Recomenda-se que seja disposta em ordem decrescente quanto ao grau de risco e 

intensidade das anomalias e falhas. Uma técnica bastante usada é baseada na matriz GUT 

conforme mostra a tabela a seguir: 

 

 

Tabela 1 - Matriz GUT 

GRAU NOTA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

MÁXIMO 10 
risco à vida dos usuários, 
colapsos da edificação, 
dano ambiental grave 

evolução imediata em ocorrência 

ALTO 8 

risco de ferimento aos 
usuários, avaria não 

recuperável na 
edificação, contaminação 

localizada 

evolução no curto 
prazo 

a ocorrer 

MÉDIO 6 

insalubridade aos 
usuários, deterioração 
elevada da edificação, 

desperdício dos recursos 
naturais 

evolução no médio 
prazo 

prognóstico p/ 
breve 
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(Continuação da tabela 1) 
 

GRAU NOTA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

BAIXO 3 

incômodo aos usuários, 
degradação da 

edificação, uso não 
racional dos recursos 

naturais 

evolução no longo 
prazo 

prognóstico p/ 
adiante 

MÍNIMO 1 depreciação imobiliária não evoluirá imprevisto 
Fonte: (Gomide, 2014) 

 

2.2.9 Indicação de orientações técnicas 

 

Devem-se apresentar as recomendações técnicas para as anomalias e falhas 

verificadas na edificação em estudo de forma clara e simplificada para possibilitar uma fácil 

compreensão pelo interessado. Recomenda-se o uso de ilustrações, manuais e normas para 

facilitar possíveis providências por parte do contratante. 

 

2.2.10 Classificação da qualidade de manutenção e uso 

 

Depois de identificadas as anomalias e falhas presentes na edificação é necessário 

avaliar a manutenção e uso, levando em consideração os graus de risco e perda precoce do 

desempenho planejado. Além disso, a condição de uso deve ser classificada em regular ou 

irregular. 

2.2.10.1 Para a manutenção 

 

Deve-se analisar o plano de manutenção e sua execução conforme os seguintes 

critérios segundo a norma do IBAPE/2012: 

 

2.2.10.1.1 Plano de trabalho 

 

a) Conformidade do Plano de Manutenção de acordo com o que foi especificado 

pelos fabricantes dos equipamentos e sistemas inspecionados 

b) Conformidade do Plano de Manutenção com as Normas Técnicas e instruções 

de Engenharia. 
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c) A adequação de rotinas e frequências à idade das instalações, ao uso, exposição 

ambiental, dentre outros aspectos técnicos que permitam ao inspetor classificar a 

qualidade da manutenção executada. 

 

2.2.10.1.2 Condições de execução 

 

a) Verificar se há acessibilidade aos equipamentos e sistemas previstos no plano 

de manutenção. 

b) Verificar as condições de segurança para os usuários e profissionais envolvidos 

durante a execução da manutenção.  

Após a análise dos aspectos citados anteriormente, é necessário observar o 
atendimento aos demais aspectos presentes na norma de manutenção de edificações – NBR 
5674:1999/ABNT.  

Após uma análise completa do que foi mencionado, o inspetor pode avaliar a 
manutenção da edificação e de seus sistemas nos seguintes termos: ATENDE / ATENDE 
PARCIALMENTE ou NÃO ATENDE.  

 

2.2.10.2 Para as condições de uso 

 

2.2.10.2.1 Uso regular 

Quando o uso e ocupação da edificação inspecionada estão de acordo com o que 
foi previsto em projeto. 

 

2.2.10.2.2 Uso irregular 

Quando o uso e ocupação da edificação inspecionada estão divergentes ao que foi 
previsto em projeto. 

 

2.2.11 Tópicos essenciais do laudo 

 

Conforme a norma nacional do IBAPE/2012, segue os itens que devem constar no 
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laudo técnico: 

 

a) Identificação do responsável pela edificação; 

b) Data da inspeção; 

c) Descrição técnica contendo localização, idade e sistemas componentes; 

d) Nível da inspeção predial; 

e) Documentação analisada; 

f) Critério e método da inspeção predial; 

g) Lista de verificação dos equipamentos e sistemas construtivos vistoriados; 

h) Classificação e análise das anomalias e falhas quando detectadas; 

i) Prioridades para as medidas saneadoras; 

j) Avaliação do estado de conservação da edificação; 

k) Avaliação da estabilidade e segurança; 

l) Recomendações técnicas e de sustentabilidade; 

m) Relatório fotográfico; 

n) Recomendação dos prazos; 

o) Data do laudo; 

p) Assinatura dos profissionais responsáveis acompanhado do nº do CREA e/ou 

do CAU. 

q) Anotação de responsabilidade técnica (ART) e/ou registro de responsabilidade 

técnica (RRT). 

 

2.2.12 Responsabilidades 

 

O(s) profissional(ais) é(são) responsável(eis) única e exclusivamente pelo escopo 

e pelo nível de inspeção contratada.  

Exime-se de qualquer responsabilidade técnica a empresa ou profissional, quando 

as observações e orientações existentes no Laudo de Inspeção Predial não forem 

implementadas pelo proprietário ou responsável legal da edificação, bem como por qualquer 

anomalia e falha decorrente de deficiências de: projeto, execução, especificação de materiais, 

e/ou deficiência de manutenção, bem como qualquer outra alheia ao trabalho de inspeção 

procedido. 

 Exime-se de qualquer responsabilidade técnica a empresa ou profissional, sobre 

a análise de elementos, componentes, subsistemas e locais onde não foi possível executar a 
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Inspeção Predial. Deve-se explicitar a redação específica desses impedimentos no laudo. 

 

2.2.13 Resumo das etapas da inspeção predial 

As etapas citadas e detalhadas nos itens anteriores podem ser resumidas pelo 
fluxograma a seguir: 

Figura 3: Fluxograma para realização de inspeção e elaboração de laudo técnico: 

 
Fonte: (GOMIDE; PUJADAS; NETO, 2006, p. 60) 
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2.3 DEFINIÇÃO E DEFICIÊNCIAS DOS PRINCIPAIS SISTEMAS 

CONSTRUTIVOS 
 

2.3.1 Sistema estrutural 

 

As estruturas são aparentemente imóveis, isto porque todos esses sistemas 

possuem um certo grau de movimentação ou deformabilidade. Pode-se então dizer que elas 

são internamente móveis e isso ocorre devido às forças atuantes nas estruturas, como 

gravidade, vento, água, peso próprio ou por outros elementos da natureza.  No entanto, há 

um limite para essas deformações que é definido pela NBR - 6118/2014 (Projeto e execução 

de obras de concreto armado). 

Todavia, é possível que ocorra erros na fase de projeto, execução ou utilização 

gerando anomalias e falhas na estrutura que de modo geral podem ser classificadas segundo o 

IBAPE/SP em: 

 

Fissura: Seccionamento na superfície ou em toda a seção transversal com 

espessura inferior a 0,5 mm. 

 

Trinca: Abertura em forma de linha que aparece na superfície de qualquer 

material sólido, proveniente de evidente ruptura de parte de sua massa, com espessura de 0,5 

mm até 1 mm. 

 

Rachadura: Abertura considerável onde é possível "ver" através dela e há uma 

acentuada ruptura de massa com espessura entre 1 mm e 1,5 mm. 

 

Fenda: Abertura expressiva com acentuada ruptura de massa e espessura maior 

do que 1,5 mm. 

 

2.3.2 Sistemas de vedação 

 

A alvenaria é um subsistema da edificação que compartimenta, define os 

ambientes, protege as instalações nela embutidas e cria condições de habitabilidade. Além 

disso, propicia um conforto térmico, acústico e fornece segurança aos moradores.  

Os principais tipos de alvenaria são: 
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Alvenaria convencional: Formado pela união entre tijolos ou blocos com uso de 

argamassa. Os materiais mais utilizados são tijolos cerâmicos e de concreto. 

 

Alvenaria estrutural: Formado por blocos especiais em cerâmica ou concreto. 

Possui características de resistência aos esforços solicitantes nas edificações. 

 

Alvenaria drywall: Formado por chapas de gesso acartonado em uma ou mais 

camadas. São executados mais facilmente e permitem a instalação de material isolante 

acústico em seu interior. 

 

Todos os tipos de alvenaria citados estão passíveis a anomalias e falhas, sendo que 

as mais comuns são: 

 

a) Trincas na região no encunhamento; 

b) Trincas nos encontros de alvenaria com a estrutura; 

c) Trincas na quina dos vãos de portas e janelas; 

d) Trincas no encontro de paredes; 

e) Destacamento de muretas em jardineiras; 

f) Trincas na base das paredes por problemas na impermeabilização dos alicerces; 

g) Fissuras inclinadas e rupturas decorrentes de sobrecarga localizada; 

h) Fissuras na parte superior e destacamento de revestimento em muros, peitoris e 

platibandas que não estejam protegidos por rufos devido a infiltração de água; 

i) A movimentação devido a variação de temperatura por causar destacamento 

entre a estrutura e a alvenaria; 

j)  Deformações excessivas da estrutura podem causar compressão nas alvenarias 

e gerar fissuras. 

 

2.3.3 Sistema de revestimento 

 

Constitui-se o acabamento final de uma edificação e sua principal função é 

proteger às superfícies como, paredes, pisos e tetos. Além disso, possui uma função estética 

que está diretamente relacionada ao conforto visual fornecido aos usuários. Pode ser 

composto por diferentes materiais como, argamassa, gesso, resina, cerâmica, madeira, metal, 
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plástico, vidro, papel e pedra.   

Dependendo do local onde está aplicado o revestimento, podem haver diferentes 

anomalias e falhas. Seguem os principais exemplos: 

 

Piso: Infiltrações, manchamento, perda de aderência, destacamento, descolamento 

e fissuras. 

 

Paredes: Fissuras, infiltrações. empolamento, destacamento e descolamento.  

 

Forros: Fissuras e deficiência de conformo térmico e acústico.  

 

Fachadas: Infiltrações, fissuras, destacamento, manchamento, eflorescência e 

fungos. 

 

2.3.4 Sistemas de pintura 

 

É um elemento de proteção com função também estética de fácil execução, grande 

variedade e versatilidade, baixo custo e fácil manutenção. Pode ser usado em ambientes 

internos e externos, devendo ser especificado conforme o local que será aplicado. 

Principais anomalias e falhas encontradas nesse sistema: 

 

a) Eflorescência; 

b) Saponificação; 

c) Calcinação; 

d) Desagregamento; 

e) Descascamento; 

f) Fissuras; 

g) Manchas; 

h) Bolhas; 

i) Trincas; 

j) Enrugamento; 

k) Crateras. 
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2.3.5 Sistema de esquadrias 

 

 Compreende todos os elementos construtivos utilizados na execução de portas, 

janelas, portões, grades, fachadas-cortina e envidraçamento. Possuem a função de garantir 

estanqueidade das aberturas de iluminação e ventilação dos edifícios estando sujeitas ao 

movimento de abrir e fechar. 

Dentre as principais anomalias e falha desse sistema, é possível destacar: 

 

a) Desconforto térmico, acústico, luminoso, de ventilação e visual; 

b) Infiltrações devido a deficiência na estanqueidade. 

 

2.3.6 Sistema de instalações elétricas 

 

Conjunto de instalações que recebe a energia da rede pública e a transfere para o 

ponto de entrega de onde segue para caixa ou quadro onde se encontra a proteção geral da 

edificação e a medição da energia consumida. Dessa caixa ou quadro partem os circuitos que 

alimentam os quadros de distribuição que alimentam as unidades consumidoras. Tem como 

finalidade principal proporcionar o abastecimento satisfatório de energia elétrica nos diversos 

pontos de consumo existentes nos imóveis. 

Tem-se, mais comumente, as seguintes anomalias e falhas: 

 

a) Surtos de tensão e corrente nas redes de distribuição de energia; 

b) Interrupção de fornecimento de energia; 

c) Descargas elétricas provocadas por raios ou falhas nos sistemas SPDA; 

d) Ataque de pragas urbanas nos quadros; 

e) Problemas de sobrecarga devido a modificações de uso; 

f) Uso de disjuntores mal dimensionados; 

g) Queda de tensão na rede, causando a queima de aparelhos ou motores devido à 

ausência de proteção contra subtensão. 

 

2.3.7 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

 

Em prédios mais modernos constitui-se de sistemas que partem do ponto mais alto 

das edificações e descem por meio de ferro específico que ficam junto às armaduras dos 
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pilares da estrutura e são conectados com as ferragens da fundação. Já em prédio mais antigos, 

essa descida ocorre externamente fixada por suportes na fachada. Compõe-se, basicamente, de 

cabos e anéis de cobre.  

O principal objetivo desse sistema é fazer com que as descargas atmosféricas 

sejam direcionadas para a terra pelo menor percurso possível, por meio de descidas 

constituídas por materiais condutores, reduzindo consideravelmente os riscos de correntes de 

descarga que podem causas danos físicos e materiais aos usuários da edificação. 

As principais anomalias e falhas que atingem esse sistema são: 

 

a) Deficiência de equipotencialidade com a falta do terminal de aterramento 

principal; 

b) Instalação de descidas agrupadas, estas devem ser realizadas a cada 20m; 

c) Ausência de proteção dessas descidas externas junto às fachadas; 

d) Fixação de hastes diretamente na cobertura; 

e) Disparidades na medição da resistência ôhmica junto às hastes nas caixas de 

inspeção; 

f) Queda de componentes do sistema devido a ventania; 

g) Comprometimento do sistema devido a corrosões ou incidência de raios; 

h) Modificações em coberturas que afetem o sistema, como rompimento de cabos, 

desvios e hastes mal fixadas. 

 

2.3.8 Sistema hidráulico 

 

São os sistemas que garantem o atendimento às necessidades do usuário no que 

tange à higiene, asseio, limpeza e conforto. As instalações hidráulicas compõem-se de um 

conjunto de tubulações, que podem ser aparentes ou embutidas, sendo então responsáveis pelo 

transporte e controle do fluxo da água, esgoto e outros fluidos gerados em uma edificação. 

 Pode-se dividir esse sistema em: Água fria regulamentado pela NBR - 5626/1998, 

Água quente regulamentado pela NBR 7198/1993, Esgoto regulamentado pela NBR - 

8160/1999 e águas pluviais regulamentado pela NBR - 10844/1989. As anomalias e falhas 

mais comuns constadas nesse sistema são: 

 

a) Corrosão de tubulações em ferro galvanizado; 

b) Deformações em tubulações em PVC; 
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c) Vazamentos; 

d) Subdimensionamento de tubulações em geral; 

e) Deterioração das tampas de reservatórios; 

f) Reservatórios de água apoiados diretamente sobre o solo ou enterrados; 

g) Presença de tubulações de esgoto dentro de reservatórios de água; 

h) Falta de pintura de proteção e sinalização nas tubulações; 

i) Obstrução interna de tubos devido à falta de replantio de árvores e outras 

plantas. 

 

2.3.9 Sistema de instalações de gás 

 

De acordo com a norma de inspeção predial do IBAPE/SP 2012, as instalações de 

gás são compostas pelo conjunto de tubulações e equipamentos, aparentes ou embutidos, 

destinados ao transporte e controle do fluxo de gases em uma edificação. Assim, os 

componentes do sistema de instalações de gás são: tubulações, registros, válvulas e medidores 

de vazão. 

Principais anomalias e falhas desse sistema: 

a) Vazamentos em diferentes componentes; 

b) Corrosão nas tubulações; 

c) Proximidade de instalações elétricas junto a tubulação de gás. 

 

2.3.10 Sistema de impermeabilização 

 

Segundo a NBR - 9575/2010, a impermeabilização pode ser definida como um 

produto resultante de componentes e elementos construtivos (serviços), que objetivam 

proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade. 

As anomalias e falhas que são mais comuns nesse sistema são: 

 

a) Descolamento da manda; 

b) Falhas nas emendas entre panos de manta; 

c) Falha no tratamento de juntas de dilatação; 

d) Perfurações na manta; 

e) Especificação inadequada de materiais; 

f) Ressecamento e craqueamento das mantas por falta de proteção mecânica; 
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g) Falta de juntas de dilatação; 

h) Ausência de caimento para os ralos; 

i) Falta de impermeabilização em tampas de reservatórios. 

 

2.3.11 Sistema de proteção contra incêndio 

 

Dividem-se em equipamentos e medidas de proteção passiva e ativa de segurança 

de contra incêndios. As ativas são aquelas que são ativadas manualmente ou automaticamente 

em caso de incêndio e as passivas são aquelas que pertencem ao sistema construtivo sendo 

funcionais em condições normais. 

Seguem os principais tipos de medidas utilizadas para o combate a incêndio e as 

principais falhas de cada um: 

 

Extintores: As principais anomalias e falhas encontradas são extintores 

descarregados, vencidos, obstruídos por outros materiais, sem selo do INMETRO, sem 

identificação de classe, sem sinalização, quantidade insuficiente e extintores em 

desconformidade com a NBR 12.962/1998. 

 

Hidrantes: Constituem-se como principais anomalias e falhas a falta de 

conservação e sinalização das bombas de incêndio, dispositivos quebrados, má conservação 

das caixas de hidrantes, mangueiras enroladas erroneamente, mangueiras danificadas, registro 

emperrado, obstruções físicas e portas com abertura insuficiente. 

 

Saídas de emergência: Tem-se como principais anomalias e falhas a obstrução de 

portas por objetos, mau estado ou falta de selo da ABNT das portas corta-fogo, problemas 

com a iluminação de emergência, abertura de portas de emergência no sentido incorreto e 

escadas enclausuradas à prova de fumaça sem ventilação exaustora que resista a quatro horas 

ininterruptamente. 

 

Sprinkler: As principais anomalias e falhas são alteração da área de ocupação, 

instalação incorreta, alimentação da bomba de recalque sem devida proteção, detectores sujos 

ou pintados e obstrução física dos chuveiros automáticos. 
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2.3.12 Sistema de cobertura 

 

A finalidade da cobertura é proteger a edificação contra as ações naturais, como a 

chuva, o vento e a ação da temperatura, possuindo também um viés estético. Segundo 

Siqueira et al (2012), ela deve ser composta por telhado ou laje impermeabilizada que possua 

um sistema de condução das águas pluviais, evitando o acúmulo de água nessa laje e o 

consequente aumento de carga, podendo causar fissuras por uma sobrecarga não prevista no 

projeto original. A norma brasileira que regulamenta uma boa execução e manutenção de 

coberturas é a NBR – 5720/1982 – Norma Técnica de Cobertura. 

 

Seguem as principais anomalias e falhas presentes nesse sistema: 

 

a) Deformações das estruturas em madeira e fendilhamentos; 

b) Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas; 

c) Corrosão dos parafusos de fixação para as telhas de fibrocimento; 

d) Ressecamento das borrachas de vedação,  

e) Ressecamento de vedantes de calhas e rufos; 

f) Destacamentos de rufos de encosto; 

g) Transbordamentos e entupimentos de calhas e ralos. 
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3 METODOLOGIA / MATERIAIS E METÓDOS 

 

3.1 Bases teóricas 
 

A teoria necessária para realização da metodologia a seguir está no item anterior e 

contempla todos os itens que serão abordados no trabalho. 

 

3.2 Bases legais 
 

As disposições acerca da inspeção predial encontram-se no decreto nº 13.616 de 

23 de junho de 2015 que foi prorrogado por 12 (doze) meses a partir da data de publicação do 

decreto nº 13.773 publicado no dia 23 de março de 2016.  Esse aumento de prazo ocorreu 

para que as edificações contempladas no artigo 2º da lei municipal nº 9913 de 16 de julho de 

2012 adequassem-se às novas exigências. Dessa forma, a partir de abril de 2017 torna-se 

obrigatório, com a possibilidade de aplicação de sansões administrativas, civis e penais, a 

emissão do Certificado de Inspeção Predial (CIP) ou requerimento de prorrogação após 

realizada a inspeção predial. 

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), O 

Certificado de Inspeção Predial é o documento que formaliza a realização de vistoria e análise 

técnica das edificações, devidamente registradas em laudo de vistoria técnica (LVT) elaborado 

por profissional (ais) ou empresa (s) legalmente habilitado (s). A emissão do CIP deve ser 

feita pelo profissional responsável cadastrado no site da SEUMA.  

Um dos itens necessários para obtenção do CIP é o Laudo de vistoria técnica 

conclusivo elaborado e assinado pelos profissionais responsáveis. Assim como a obtenção do 

CIP, a obtenção de um LVT não é objetivo deste trabalho, no entanto todos os itens que 

devem constar nele serão apresentados em forma de resultados neste trabalho seguindo as 

etapas descritas no item a seguir.  

 

3.3 Etapas da pesquisa 
 

Tem-se como planejado para estudo de caso as seguintes atividades:  

 

a) Reunião com gestor predial  

b) Visita preliminar à edificação com registro fotográfico 
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c) Definição do nível de inspeção predial 

d) Solicitação e análise dos documentos da edificação 

e) Definição estratégias para a realização da inspeção predial 

f) Vistoria da edificação com relatórios fotográficos e preenchimento do checklist 

g) Classificação das anomalias e falhas quanto às suas origens 

h) Determinação do grau de risco e da matriz GUT 

i) Definição de prioridades para manutenção 

j) Avaliação da manutenção e do uso da edificação 

k) Prescrições técnicas para um plano de manutenção a ser adotado e o prazo para 

sua realização. 

 

3.3.1 Reunião com gestor predial  

 

Antes de dar início à inspeção predial na edificação foi realizada uma reunião com 

o responsável com o objetivo de definir quais áreas seriam visitadas, agendar uma visita 

preliminar à edificação e definir detalhes da inspeção predial. 

 

3.3.2 Visita preliminar à edificação com registro fotográfico 

 

Recomenda-se que em todo trabalho de inspeção predial seja realizada uma visita 

prévia a obra para obter informações em campo que não tenham sido disponibilizadas 

anteriormente. Neste trabalho foi agendada apenas uma visita para conhecer a edificação e 

definir planos específicos para as atividades subsequentes de inspeção predial.  

 

3.3.3 Definição do nível de inspeção predial 

 

Os diferentes níveis de inspeção predial foram descritos no item 2.2.1 deste 

trabalho. A presente inspeção predial foi enquadrada no NÍVEL II, com identificação de 

falhas e anomalias, contendo indicações de orientações técnicas pertinentes, sendo elaborada 

com acompanhamento de profissionais de diferentes áreas pertencentes à UFCINFRA.  
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3.3.4 Solicitação e análise dos documentos da edificação 

 

Solicitou-se toda a documentação administrativa, técnica e de manutenção e 

operação que é recomendada pela norma de inspeção predial do IBAPE/2012 listada no item 

2.2.3 da revisão bibliográfica e que é compatível com a complexidade da edificação em 

estudo. 

 

3.3.5 Definição de estratégias para a realização da inspeção predial 

 

A metodologia adotada durante a vistoria do Bloco 728 consistiu em percorrer 

todos os espaços acessíveis aos alunos, professores e demais membros da comunidade 

acadêmica. Dentre os ambientes analisados, tem-se: salas de aula, salas de estudos, gabinete 

de professores, laboratórios e corredores de acesso. 

A avaliação dos Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual, 

Sistemas de vedação e revestimentos, Sistemas de esquadrias e divisórias, Sistemas de 

cobertura, Sistemas de reservatórios, foi realizado por observação visual, sem a necessidade 

de medição. 

A avaliação do Sistema relacionado às Instalações Elétricas consistiu, basicamente, 

da inspeção visual. 

A avaliação do Sistema de Plataforma e Ar Condicionado consistiu, basicamente, 

em comparar alguns itens constantes de normas de elevadores, plataformas, equipamentos de 

ar condicionado e demais equipamentos com as condições verificadas in loco. 

A avaliação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio foi realizada através 

da verificação da conformidade, em relação às normas de segurança contra incêndio, tanto das 

medidas existentes de segurança contra incêndio, como da necessidade de outras medidas não 

existentes no local. 

Para todos os subsistemas avaliados foram elaborados check-lists baseados nas 

normas regulamentadoras. Também foram realizados registros fotográficos de todos os 

subsistemas, bem como colhido informações dos usuários da edificação. 
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3.3.6 Vistoria da edificação com registro fotográfico e preenchimento do check-list 

 

Na vistoria realizada na edificação foi identificado e anotado no check-list todas 

as não-conformidades encontradas, juntamente com registro fotográfico e comentários 

pertinentes. Em cada ambiente inspecionado onde foram encontradas falhas e anomalias, foi 

preenchido o modelo de check-list proposto no item 4 deste trabalho. 

  

3.3.7 Classificação das anomalias e falhas quanto às suas origens 

 

Após preenchido o check-list, foi analisado as diferentes origens das não 

conformidades encontradas na edificação. Para isso, foram consideradas as informações 

fornecidas pelos usuários e os projetos disponibilizados pelo gestor predial. No entanto, nem 

sempre foi possível definir exatamente a origem dos problemas encontrados devido à falta de 

informação ou existência de vários fatores prováveis de causar os danos identificados. 

 

3.3.8 Determinação do grau de risco e da matriz GUT 

 

O grau de risco das não-conformidades encontradas na edificação foi definido de 

acordo com os parâmetros de gravidade, urgência e tendência conforme descrito no item 2.2.8, 

a ele foi sugerido uma nota de 1 a 10, sendo em ordem crescente de gravidade dos problemas 

verificados. 

 

3.3.9 Definição de prioridades para manutenção 

 

Elaborou-se uma tabela determinando quais as prioridades para início das 

manutenções de acordo com a matriz GUT, ou seja, os problemas com maior potencial de 

danos aos usuários e à propriedade foram postos em primeiro lugar. Dessa forma, os itens 

com maior nota na matriz GUT, foram os priorizados na ordem de manutenção. 

 

3.3.10 Avaliação da manutenção e do uso da edificação 

 

A avaliação da manutenção e uso da edificação foi realizada de acordo as 

informações descritas no item 2.2.10 sendo constatado no laudo se a manutenção atendia, 

atendia parcialmente ou não atendia e se o uso da edificação estava regular ou irregular de 
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acordo com o seu projeto. 

  

3.3.11 Prescrições técnicas para um plano de manutenção a ser adotado e o prazo para sua 

realização. 

 

Após a listagem e análise das anomalias e falhas da edificação, foram propostos 

os planos de manutenção corretivas e preventivas a serem realizados. Foi estipulado um prazo 

para cada prescrição técnica sugerida, de acordo com o grau de risco do problema definido 

anteriormente na matriz GUT.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados gerais da edificação 
 

4.1.1 Identificação e localização 

 

Edificação..............................................................BLOCO 728(DEECC) 

Endereço................................................................Rua Campus do Pici, S/N, Bloco nº 728                                                                      

0                                       Universidade Federal do Ceará (UFC)                                                  

0                                       CEP: 60.440-900 Fortaleza/CE 

Coordenadas.........................................................3°44'42.6" S / 38°34'44.3" O 

CNPJ.......................................................................07.272.636/0001-31 

                                                                             

FIGURA 4: Croqui de localização 

 
Fonte: Google Earth, 2017 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 728 
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Figura 5: Imagem do bloco 728 

 
Fonte: Google Earth, 2017 

 

4.1.2 Descrição da Edificação 

 

O Bloco 728 localizado na Rua Campus do Pici, S/N, Universidade Federal do 

Ceará é constituído de 2 (dois) pavimentos. Possui padrão construtivo normal, com uma 

plataforma, ocupação tipo pública. Possui área construída de 849,74m² e idade de 5 anos de 

acordo com a data da placa de inauguração presente no bloco (figura 6). As principais 

atividades desenvolvidas na edificação são: aulas teóricas e práticas em laboratório, atividade 

de pesquisa científica e gabinete de professores. 

 

Figura 6: Placa de inauguração do bloco 728 

 
Fonte: Autor, 2017 

BLOCO 728 
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4.1.3 Subsistemas Componentes 

 

Os seguintes subsistemas que compõem a edificação-objeto foram vistoriados em 

seus elementos aparentes e medições foram realizadas, quando necessário. 

 

a) Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual; 

b) Sistemas de vedação e revestimentos; 

c) Sistemas de esquadrias e divisórias; 

d) Sistemas de instalações passíveis de verificação visual; 

e) Manutenção; 

f) Cobertura; 

g) Reservatórios; 

h) Instalações Elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, Quadros de Energia,              

Iluminação, Tomadas; 

i) SPDA 

j) Plataforma e ar condicionado; 

k) Prevenção e Combate a Incêndio. 

 

4.2 Nível da Inspeção Predial 
 

A inspeção predial realizada na edificação-objeto caracteriza-se como nível 2, 

uma vez que a edificação possui padrão e complexidade construtiva normal, com uma 

plataforma, cuja manutenção é realizada por empresas especializadas terceirizadas, registradas 

e regulares no CREA. 

 

4.3 Documentação solicitada da edificação 
 

4.3.1 Documentação Administrativa 

 

Tabela 2 - Documentação administrativa 

Documentação Entregue Analisada 

1. Alvará de Construção Não Não 

2. Certificado de treinamento de brigada de incêndio Não Não 

3. Licença de funcionamento da prefeitura Não Não 
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(Continuação da tabela 2) 

Documentação Entregue Analisada 

4. Licença de funcionamento do órgão ambiental competente Não Não 

5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, quando pertinente Não Não 

6. Relatório de danos ambientais, quando pertinente Não Não 

7. Contas de consumo de energia elétrica, água e gás Sim Sim 

8. Certificado de Acessibilidade Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

 

4.3.2 Documentação Técnica 

 

Tabela 3 - Documentação Técnica 

Documentação Entregue Analisada 

1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Não Não 

2. Projeto executivo Sim Sim 

3. Projeto as built Não Não 

4. Projeto de estruturas Não Não 

5. Projeto de Instalações Prediais Não Não 

5.1. Instalações hidráulicas Não Não 

5.2. Instalações de gás Não Não 

5.3. Instalações elétricas Não Não 

5.4. Instalações de cabeamento e telefonia Não Não 

5.5. Instalações do SPDA Não Não 

5.6. Instalações de climatização Não Não 

5.7. Combate a incêndio Não Não 

6. Projeto de Impermeabilização Não Não 

7. Projeto de Revestimentos em geral, incluído as fachadas Não Não 

8. Projeto de Paisagismo Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 
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4.3.3 Documentação de Manutenção  

Tabela 4 - Documentação de Manutenção 

Documentação Entregue Analisada 

Manual de Uso, Operação e Manutenção Não Não 

Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC) Não Não 

Selos dos Extintores Sim Sim 

Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA) Não  Não  

Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica – SPDA  Não Não 

Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios Não Não 

Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos 

reservatórios e da rede 
Não Não 

Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras Não Não 

Laudos de Inspeção Predial anteriores Não Não 

Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de extintores Não Não 

Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral Não Não 

Relatório dos acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Não Não 

Relatório de ensaios da água gelada e de condensação de sistemas 

de ar condicionado central 
Não Não 

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás Não Não 

Relatórios de ensaios tecnológicos, caso tenham sido realizados Não Não 

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas 

Específicos, tais como: ar condicionado, motores, antenas, bombas, 

CFTV, Equipamentos eletromecânicos e demais componentes 

Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

 

4.4 Lista de verificação 
 

A listagem de verificação foi elaborada pelo autor para auxiliar a atividade de 

inspeção e facilitar a elaboração do laudo técnico. Os locais de inspeção foram áreas comuns 

do bloco e todas as suas salas, com autorização de acesso pelos respectivos professores, nos 

casos dos gabinetes.  

A tabela número 5 lista os itens que foram verificados nas áreas de inspeção da 

edificação: 
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Tabela 5 - Lista de verificação de acesso 

Lista de verificação de acesso Verificado 
Sim Não Descrição 

Estrutura x  
Fundações  x 
Pilares x  
Vigas x  
Lajes x  
Peitoris  x 
Revestimentos Externos x  
Esquadrias x  
Revestimentos Internos x  
Climatização x  
Reservatórios x  
Cobertura x  
Telhados x  
Combate a incêndio x  
SPDA x  
Instalações Hidrossanitárias x  
Instalações Elétricas x  
Instalações Telefônicas x  
Aterramentos x  

Fonte: Autor, 2017 
 
 
4.5 Modelo de check-list de verificação 
 

As listas de verificação (check-lists) utilizadas durante a inspeção predial para 

cada subsistema serão mostradas a seguir: 
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4.5.1 Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual 

 

Tabela 6 - Check-list estrutural 

PILARES, VIGAS, LAJES, MARQUISES, CONTENSÕES E ARRIMOS, MUROS 

(X) CONCRETO ARMADO ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS ( ) METÁLICO  

() MADEIRA ( ) ALVENARIA DE PEDRA () TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS ( ) 

PRÉ-MOLDADOS ( ) GABIÃO (X) ALVENARIA ( ) VIDRO 

( ) OUTROS. 

ANOMALIAS S N NA 

1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, 

movimentações estruturais. 
 X  

2. Irregularidades geométricas, falhas de concretagem.  X  

3. Armadura exposta.  X  

4. Deformações. X   

5. Deterioração de materiais, destacamento, desagregação.  X  

6. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos.  X  

7. Segregação do concreto (Bicheira, ninhos).  X  

8. Infiltrações. X   

9. Recalques.  X  

10. Colapso do solo.  X  

11. Corrosão metálica.  X  

12. Outros.  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
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4.5.2 Sistemas de vedação e revestimentos 

 

Tabela 7 - Check-list sistemas de vedação e revestimentos 

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PISOS, FORROS ( ) CONCRETO 

ARMADO (X) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS (X) MADEIRA  

( ) PLACA CIMENTÍCIA ( X) PANO DE VIDRO (X) GESSO ACARTONADO  

( ) PEDRA (X) SUBSTRATO DE REBOCO ( X) ELEMENTO CERÂMICO        

( ) PELÍCULA DE PINTURA (X) CERÂMICO ( ) LAMINADO ( ) PEDRA  

( ) CIMENTO QUEIMADO (X) GESSO (X) PVC ( ) PLACA CIMENTÍCIA. 

ANOMALIAS S N NA 

1. Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentações 

estruturais ou higrotérmicas, reações químicas, falhas nos 

detalhes construtivos. 

X   

2. Infiltração de umidade. X   

3. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos. X   

4. Deterioração dos materiais, destacamento, empolamento, 

pulverulência. 
X   

5. Irregularidades geométricas, fora de prumo/nível.  X  

6. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas. X   

7. Manchas, vesículas, descoloração da pintura, sujeiras X   

8. Ineficiência no rejuntamento/emendas.  X  

9. Outros.  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
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4.5.3 Sistemas de esquadrias e divisórias 

 

Tabela 8 - Check-list de Esquadrias e Divisórias 

JANELAS, PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS 

(X) ALUMÍNIO ( ) PVC (X) MADEIRA (X) VIDRO TEMPERADO     

(X) METÁLICA ( ) OUTROS. 

ANOMALIAS S N NA 

1. Vedação deficiente.  X  

2. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão. X   

3. Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento. X   

4. Fixação deficiente.  X  

5. Vibração.  X  

6. Outros.  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 

 

 

4.5.4 Sistemas de cobertura 

 

Tabela 9 - Check-list de cobertura 

TELHAMENTO, ESTRUTURA DO TELHAMENTO, RUFOS E CALHAS, LAJES 

IMPERMEABILIZADAS 

( ) CERÂMICO (X) FIBROCIMENTO ( ) METÁLICO ( ) VIDRO TEMPERADO  

(X) MADEIRA ( ) PVC ( ) CONCRETO ( ) ALUMÍNIO ( ) FIBRA DE VIDRO       

( ) PRÉ-MOLDADA ( ) OUTROS: 

ANOMALIAS S N NA 

1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, 

movimentações estruturais, assentamento plástico. 
 X  

2. Irregularidades geométricas, deformações excessivas.  X  

3. Falha nos elementos de fixação.  X  

4. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, 

trincas. 
 X  

5. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos.  X  
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ANOMALIAS S N NA 

6. Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento.  X  

7. Perda de estanqueidade, porosidade excessiva.  X  

8. Manchas, sujeiras.  X  

9. Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, 

segregação. 
 X  

10. Ataque de pragas biológicas.  X  

11. Ineficiência nas emendas.  X  

12. Impermeabilização ineficiente, infiltrações.  X  

13. Subdimensionamento.  X  

14. Obstrução por sujeiras.  X  

15. Outros.  X  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 

 

4.5.5 Sistemas de reservatórios 

 

Tabela 10 - Check-list de reservatório 

CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS 

(X) CONCRETO ARMADO ( ) METÁLICO ( ) POLIETILENO  

( ) FIBROCIMENTO ( ) FIBRA DE VIDRO ( ) OUTRO: 

ANOMALIAS S N NA 

1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, 

movimentações estruturais, assentamento plástico, recalques. 
 X  

2. Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, 

segregação. 
 X  

3. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão.  X  

4. Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos 

biológicos. 
 X  

5. Irregularidades geometrias, falhas de concretagem.  X  

6. Armadura exposta.  X  

7. Vazamento / infiltrações de umidade.  X  

8. Colapso do solo.  X  
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ANOMALIAS S N NA 

9. Ausência / ineficiência de tampa dos reservatórios.  X  

10. Outros.  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 

 

4.5.6 Sistemas de instalações passíveis de verificação visual 

 

Tabela 11 - Check-list de instalações 

ANOMALIAS S N NA 

1. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão.  X  

2. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas.  X  

3. Entupimentos/obstrução.  X  

4. Vazamentos e infiltrações.  X  

5. Não conformidade na pintura das tubulações.  X  

6. Irregularidades geométricas, deformações excessivas.  X  

7. Sujeiras ou materiais indevidos depositados no interior.  X  

8. Ineficiência na abertura e fechamento dos trincos e 

fechaduras. 
 X  

9. Ineficiência de funcionamento.  X  

10. Indícios de vazamentos de gás.  X  

11. Outros.  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 

 

4.5.7 Instalações Elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, Quadros de Energia, 

Iluminação, Tomadas, SPDA 

 

Tabela 12 - Check-list de instalações elétricas 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ANOMALIAS S N NA 

1. Aquecimento.   X 

2. Condutores Deteriorados.  X  
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ANOMALIAS S N NA 

3. Ruídos Anormais.  X  

4. Caixas Inadequadas/Danificadas.  X  

5. Centro de Medição Inadequado.   X 

6. Quadro não sinalizado. X   

7. Diagrama Unifilar não constante no Quadro. X   

8. Instalação e caminho dos condutores inadequado. X   

9. Caixa de Passagem/Eletroduto Inadequado. X   

10. Quadro obstruído/trancado. X   

11. Quadro sem identificação dos circuitos. X   

12. Quadro com instalações inadequadas.  X  

13. Ausência de proteção do barramento. X   

14. Aquecimento/Falhas em Tomadas e Interruptores.  X  

15. Falhas em lâmpadas.  X  

16. Partes vivas expostas.  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 

 

Tabela 13 - Check-list do SPDA 
SPDA 

ANOMALIAS S N NA 

1. Ausência de SPDA.  X  

2. Estrutura localizada acima do SPDA. X   

3. Deterioração/Corrosão dos componentes. X   

4. Componentes danificados/inadequados. X   

5. Ausência Equipotencialização. X   

6. Captor radioativo. X   

7. Ausência Atestado/Medição Ôhmica. X   

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
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4.5.8 Ar condicionado e plataforma 

4.5.8.1 Ar condicionado 

 

Tabela 14 - Check-list da empresa da manutenção 

REPRESENTANTE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E/OU RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 

1. Responsável pela manutenção se fez presente. X   

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável 

 

Tabela 15 - Check-list de documentação da empresa de manutenção 

DOCUMENTAÇÃO 

EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 

1. Contrato de manutenção. X   

2. Anotação de responsabilidade técnica assinada por 

profissional legalmente habilitado. 

 X  

3. Última ficha ou registro de manutenção do equipamento.  X  

4. Relatórios dos acompanhamentos das manutenções dos 

aparelhos de ar condicionado. 

 X  

5. PMOC (Segundo Portaria 3523/98)  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável 

 

Tabela 16 - Check-list do ar condicionado 

AR CONDICIONADO 

ITENS CABINE C NC P NA 

1. As unidades evaporadoras e condensadoras estão limpas. X    

2. O equipamento não apresenta ruído ou vibrações. X    

3. Os filtros de ar estão limpos. X    

4. Não há vazamento de óleo. X    

5. Não há pontos de corrosão.   X  
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ITENS CABINE C NC P NA 

6. Os quadros elétricos estão limpos. X    

7. Os circuitos estão identificados. X    

8. As conexões elétricas estão apertadas. X    

9. Não há goteiras na unidade evaporadora. X    

10. Drenos não apresentam vazamento. X    

11. Sala de máquinas exclusiva para o sistema de ar 

condicionado, não havendo acumulo de materiais diversos. 

   
X 

12. O piso, as paredes e o teto da casa de máquinas estão 

limpos, há ralo sifonado, boa iluminação e espaço suficiente 

no entorno do condicionador para a correta e segura 

manutenção. 

   

X 

13. Acesso restrito à casa de máquinas apenas a pessoas 

autorizadas. 

   
X 

14. O duto possui portas/acessos de inspeção para 

visualização interna quanto há presença de material 

particulado (pó). O acesso pode ser feito também por 

grelhas ou difusores de ar, desde que se consiga inspecionar 

a superfície interna do duto. 

   

X 

15. Tomada de ar externo está limpa, com filtro, no mínimo, 

classe G1 e dotada de regulador de vazão de ar. 

   
X 

16. Suportes/Equipamentos adequados ao uso.   X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: C = Conforme NC = Não Conforme P = Parcialmente NA = Não se Aplica 

 

4.5.8.2 Plataforma 

 

Tabela 17- Check-list da Plataforma 

Nº 
Checklist – Termo de Vistoria para plataformas de elevação. 

Quesito 
Conforme 

Observações 
SIM NÃO NA 

1 Velocidade menor ou igual a 0,15 m/s X 
  

2 Carga nominal não menor do que 250 kg  X 
  

3 
Freio de segurança acoplado à plataforma (capacidade 
nominal).  

X 
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  SIM NÃO NA Observações 

4 Acionamento energizado em ambos os sentidos do percurso. X 
  

5 Tomada de força fornecida para fins de manutenção. 
 

X 
 

6 
O circuito principal não pode interromper a iluminação 
associada à plataforma de elevação e a tomada de força para 
manutenção. 

X 
 

7 

Plataformas enclausuradas dotadas de uma fonte de 
alimentação de emergência recarregável automaticamente, 
capaz de alimentar uma lâmpada de 1 W por 1 h. 
Acionamento automático. 

 
X 

 

8 
Retardo mínimo de 1 s entre a parada da plataforma de 
elevação e nova partida em qualquer sentido. 

X 
 

9 Entradas da caixa protegidas por portas de pavimento. X 
 

10 Altura mínima de acesso à plataforma de 2 m. X 
 

11 Largura mínima das entradas à plataforma de 900 mm. X 
 

12 
Durante operação normal, não deve ser possível abrir a porta 
de pavimento quando a plataforma está a mais de 50 mm do 
nível da soleira daquela porta. 

X 
 

13 
Não é possível fazer com que a plataforma parta ou continue 
em movimento com uma porta de pavimento aberta. 

X 
 

14 Revestimento do piso da plataforma antiderrapante. X 
 

15 
Tetos removíveis e com etiquetas alertando para não pisar. 
  

X 
 

Teto 
removível, 
mas sem 
etiqueta. 

16 
Informação da carga nominal e limite de pessoas, nome do 
fabricante, número de série e ano de instalação.  

X 
 

Sem nome 
do 

fabricante, 
sem número 

de série e 
sem ano de 
instalação. 

17 Presença de alarme de emergência. 
 

X 
 

18 
Identificação do dispositivo de alarme de emergência em 
amarelo.  X  

19 
Identificação do dispositivo de parada de emergência em 
vermelho e com o símbolo STOP.  

X 
 

20 Etiqueta alertando para não pisar no teto. 
 

X 
 

21 Símbolo internacional de acesso na entrada. X 
 

22 
Sinal de alarme indicado pela legenda "alarme da plataforma 
de elevação"  X  

23 
O contrapeso da plataforma deverá estar instalada na mesma 
caixa do carro. 

 
 

X 
 

24 
Os carros e os contrapesos devem ser suspensos por cabos de 
aço. 

 
 

X 
 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 



61 
 
4.5.9 Sistema de segurança contra incêndio 

 

Tabela 18 - Check-list de segurança contra incêndio 

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Classificação da edificação  

- Quanto à ocupação: D-1/E-1 

- Quanto ao risco: MÉDIO (considerando o risco maior) 

- Quanto à altura: H≤6m 

Área total: 849,74m2 Nº. de pavimentos: 2 

(    ) Edificações com menos de 750m2 e/ou menos de 2 
pavimentos 

S N NA 

1. Saídas de emergência 
   

2. Sinalização de emergência 
   

3. Iluminação de emergência 
   

4. Extintores 
   

5. Central de Gás 
   

(X ) Edificações com área superior a 750m2 e/ou com mais 
de 2 pavimentos 

S N NA 

1. Acesso de viatura X 
  

2. Saídas de emergência X 
  

3. Sinalização de emergência X 
  

4. Iluminação de emergência X 
  

5. Alarme de incêndio 
 

X 
 

6. Detecção de incêndio 
  

X 

7. Extintores X 
  

8. Hidrantes X 
  

9. Central de gás 
 

X 
 

10. Chuveiros automáticos 
  

X 

11. Controle de fumaça 
  

X 
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 S N NA 

12. Hidrante urbano 
  

X 

13. Brigada de incêndio 
 

X 
 

14. Plano de intervenção de incêndio 
 

X 
 

OBS.:  

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA S N NA 

1. Porta(s) abre(m) no sentido correto?  X   
2. Portas, acessos e descargas desobstruídos? X   
3. Existem placas de sinalização?   X  
4. Possui PCF?   X 

4.1.  Se sim, provida de barra antipânico?    X 

4.2.  PCF permanece destrancada?   X 

4.3.  Componentes em condições adequadas de uso?   X 

5. Quantidade de escadas/rampas, se houver:  1 (uma) escada 

5.1. Tipo de escada: NE 

5.2. Largura:  1,20 m 

5.3. Existe Guarda corpo?  X 
  

5.3.1.  Altura adequada (1,05m; escada interna: 0,92m)?  X 
  

5.4. Existe Corrimão? X 
  

5.4.1. Altura adequada (0,80m a 0,92m)?  X 
  

6. Quantidade de saídas para o exterior: 2 (duas)  

6.1. Largura: 2,10 m; 1,44 m 

7. Largura dos acessos/descargas : 1,20 m (parte mais estreita) 

OBS.: A porta de saída lateral não abre no sentido da saída, porém a edificação só 
necessita de uma saída de emergência (tabela 6 da NT 05:2008). 

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S N NA 

1. Existente?  Tipos: Proibição 
 

X 
 

  
Alerta 

 
X 
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   S N NA 

  
Orientação e salvamento 

 
X 

 

  
Combate a incêndio X 

  

  
Complementar 

  
X 

2. Altura mínima adequada? X 
  

3. Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra? 
  

X 

4. De acordo com a NBR 13434 - 2 (forma, dimensões e cor)? 
 

X 
 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA S N NA 

Quantidade de luminárias adequada? 7 
 

X 
 

1. Está ligada à tomada de energia (carregando)?  X 
  

2. Funciona se retirado da tomada ou utilizando o botão de 
teste? 

X 
  

3. Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra? 
Quantidade adequada? 

X 
  

EXTINTORES S N NA 

1. Quantidade adequada?  7 
 

X 
 

2. Localização adequada? 
 

X 
 

3. Tipo(s) adequado(s)? 
 

X 
 

4. Sinalização: 

4.1. Vertical - placa fotoluminescente, conforme NBR 13434, 
1,80m de altura (máx.)  

X 
 

4.2. Horizontal - 1 m2 - vermelho interno e amarelo externo  X  
7. Fixação parede/apoio em suporte (máx. 1,60m/entre 0,10m 
e 0,20m ) adequada? 1,72m  

X 
 

8. Área abaixo desobstruída? (1 localizado atrás de uma porta) X 
  

9. Boa visibilidade? X 
  

10. Cilindro em condições adequadas (nenhum dano ou 
corrosão)? 

X 
  

11. Estão devidamente lacrados? X 
  

12. Dentro do prazo de validade? 
 

X 
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 S N NA 

13. Dentro do prazo de realização do teste hidrostático? X 
  

14. Quadro de instruções e selo do INMETRO legíveis? X 
  

15. Mangueira e válvula, adequadas para o tipo? X 
  

16. Mangueira e válvula em condições aparentes de uso? X 
  

17. No caso de CO2, punho e difusor em condições aparentes 
de uso? 

X 
  

18. No caso de extintores sobre rodas, conjunto de rodagem e 
transporte em condições aparentes de uso?   

X 

19. Ponteiro indicador de pressão na faixa de operação? X   
20. Orifício de descarga aparentemente desobstruído? X   

SISTEMA DE HIDRANTES S N NA 

1. Passeio (recalque):  X 
  

1.1. Localização adequada? (a 50cm da guia do passeio, sem 
circulação de veículos, acesso da viatura dos bombeiros)  

X 
 

1.2. Caixa: alvenaria, fundo permeável ou dreno? X   
1.3. Tampa: ferro fundido, 0,40mx0,60m, inscrição 
"INCÊNDIO"?  

X 
 

1.4. Introdução a 15 cm (máx.) de profundidade e formando 
ângulo de 45°? (21 cm de profundidade)  

X 
 

1.5. Volante de manobra a 50cm (máx.) de profundidade? 
(40cm) 

X 
  

1.6. Válvula de retenção?  X   
1.7. Apresenta adaptador e tampão? X   
2. Parede:  Quantidade: 2 

2.1. Localização adequada? (máximo 5m das portas 
externas ou das escadas; fora de escadas e antecâmaras; 
altura : 1,0m a 1,5m; raio máximo de proteção: 30m)  

X 
  

2.2. Desobstruído?  X  
2.3. Sinalizado?  X  
2.4. Abrigo: em material metálico pintado em vermelho, sem 
danos? 

X 
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 S N NA 

2.4.1. Apresenta a inscrição "INCÊNDIO" na frente? X   
2.4.2. Tem apoio independente da tubulação? X   
2.4.3. Tem utilização exclusiva (livre de objetos dentro do 
abrigo)? 

X 
  

2.4.4. Existência de esguicho(s) em condições de uso?  X  
2.5. Existência de mangueira(s) em quantidade adequada 
(máximo 2 por abrigo)?   

X 
 

2.5.1. Comprimento 15m cada? X   
2.5.2. Engates intactos? X   
2.5.3. Aduchada corretamente?  X  
2.5.4. Visualmente sem ressecamento e sem danos? X   
2.5.5. Marcação correta? (Fabricante NBR 11861 Tipo X 
mês/ano de fabricação) 

X 
  

2.5.6. Tubulações e conexões aparentes com DN 65mm e 
pintadas de vermelho?  

X 
  

2.5.7. Válvula (ponto de tomada de água) com adaptador? 
 

X 
 

2.5.8. Chave storz?  X  
3. Bomba*   X 

4. RTI    X 

OBS: Tampa do hidrante de passeio danificada; um dos hidrantes de parede não tem 
mangueira, o outro não tem esguicho e adaptador. 

CENTRAL DE GÁS S N NA 

1. Central de GLP 
 

X 
 

1.1. Local protegido de sol, chuva e umidade? 
 

X 
 

1.2. Apresenta sinalização? 
 

X 
 

1.3. Possui ventilação adequada? 
 

X 
 

1.4. Recipientes em quantidade adequada (máximo 6)? 
 

X 
 

1.5. Extintor de incêndio em quantidade e capacidade 
adequadas?  

X 
 

1.6. Afastamentos:  
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 S N NA 

1.6.1. 1,5m de aberturas de dutos de esgoto, águas pluviais, 
poços, canaletas, ralos?  

X 
 

1.6.2. 3,0m de materiais de fácil combustão, fontes de ignição 
(inclusive estacionamento de veículos), redes elétricas?  

X 
 

1.6.3. 6,0m de depósito de materiais inflamáveis ou 
comburentes?  

X 
 

1.6.4. 15m de depósito de hidrogênio?  X  
1.6.5. 1 m dos limites laterais e fundos da propriedade?  X  
2. Instalações internas (tubulações) 

2.1. Não passam por: 

2.1.1 Dutos, poços e elevadores?  X  
2.1.2. Reservatório de água?  X  
2.1.3. Compartimentos de equipamentos elétricos?  X  
2.1.4. Compartimentos destinados a dormitórios?  X  
2.1.5. Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não 
ventilado?  

X 
 

2.1.6. Locais de captação de ar para sistemas de ventilação? 
 

X 
 

2.1.7. Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás 
vazado?  

X 
 

2.2. Afastamentos: 

2.2.1. 0,3m de condutores de eletricidade protegidos por 
eletroduto ou 0,5m, se não protegidos?  

X 
 

2.2.2. 2,0m de para-raios e de seus pontos de aterramento? 
 

X 
 

ALARME E DETECÇÃO S N NA 

1. Central de alarme e repetidoras  X  
1.1. Existem repetidoras da central de alarme?  X  
1.2. Central de alarme possui alarme visual e sonoro?  X  
1.3. Central e repetidora localizadas em áreas de fácil acesso?  X  
1.4. Possui vigilância constante?  X  
1.5. Funcionando?  X  
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(Continuação da tabela 18) 
 

 S N NA 

2. Acionadores manuais (botoeiras) 
 

X 
 

2.1. Localização adequada (junto a hidrantes, fácil acesso)? 
 

X 
 

2.2. Sinalizados? 
 

X 
 

2.3. Protegidos com caixinha e vidro? 
 

X 
 

2.4 Distância máxima a ser percorrida de 30m? 
 

X 
 

3. Avisadores sonoros e/ou visuais 
 

X 
 

3.1. Possui avisadores sonoros? 
 

X 
 

3.2. E visuais? 
 

X 
 

4. Possui sistema de detecção? 
 

X 
 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2017) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável, NE – Não Existente 
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4.6 Descrição das anomalias e recomendações técnicas 
  

As anomalias e falhas observadas durante a vistoria técnica foram relatadas e 

classificadas conforme a sua prioridade. Para definir a prioridade de uma determinada 

anomalia foi utilizado o método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), pontuados de 1 a 

10, sendo a pontuação mais baixa representativa de risco mínimo e a pontuação mais elevada 

representativa de risco máximo. As diretrizes para este tipo de avaliação foram descritas no 

item 2.2.8. 

 

4.6.1 Análise das anomalias e falhas (Método GUT) 

ORIGEM Figura 7 – Sujidades ao redor do interruptor  
Endógena 

 

G U T PONTOS 
1 3 1 5 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Manchas de caráter permanente de 
infiltrações devido instalações 
hidráulicas e impermeabilização 
imprópria 

ANOMALIA  Fonte: Autor, 2017  
Sujidades no interruptor Local: Hall de Entrada, Escadas Pavimento 1: 

Circulação 1 e 2 
MEDIDA SANEADORA 

Realizar limpeza com detergente e água sanitária e água, na proporção 1 para 10 com 
esponja. Caso procedimento não seja suficiente, realizar pintura na região. 
Prazo para atendimento: 180 dias 
 

ORIGEM Figura 8 – Porta danificada 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 6 15 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Ausência de uma pintura de proteção 
na madeira. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Porta deteriorada  Local: Secretaria 
 MEDIDA SANEADORA 

Lixar a porta e refazer a pintura com tinta própria para madeira. 
Prazo para atendimento: 90 dias 
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ORIGEM Figura 9 – Fissura diagonal na parede  
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Deformações excessivas da estrutura 
de concreto. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Fissura diagonal  Local: Sala de Treinamento, Sala de 
convivência, Sala de reunião, gabinete 3,4 e 6. 

 
MEDIDA SANEADORA 

Verificar se a fissura está viva, medir a profundidade e até qual camada ela existe. Após 
isso, retirar as camadas atingidas e realizar o reparo com material próprio. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
 
 
 

ORIGEM Figura 10 – Fissura horizontal na parede 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Fissuras superficiais devido a 
deficiência no controle de 
argamassa/dosagem, causando 
retrações 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Fissuras e trinca em argamassa Local: Sala de treinamento 
MEDIDA SANEADORA 

Aplica-se fita veda-trinca, seguindo-se procedimentos especificados no produto, 
realizando-se acabamento sobre solução seguindo especificações originais do projeto, e 
seguindo a norma para a correta execução. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 11 – Sujidades na parede  
Endógena 

 

G U T PONTOS 
1 3 1 5 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Contato com sujeira e falta de 
limpeza. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Sujidades no suporte de controle Local: Sala de treinamento e Gabinete 1 
MEDIDA SANEADORA 

Retirar acessórios fixados nas paredes e refazer a pintura da região. 
Prazo para atendimento: 180 dias 
 
 
 

ORIGEM Figura 12 -Infiltração do Ar condicionado 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 6 15 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha no processo de instalação 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Infiltração no ar condicionado Local: Laboratório de desenvolvimento e 
secretaria. 

MEDIDA SANEADORA 
Retirar o ar condicionado, refazer a pintura no local e reinstalar o ar condicionado. 
Prazo para atendimento: 90 dias 
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ORIGEM Figura 13: Fiação amontoada 
Exógena 

 

G U T PONTOS 
6 1 10 17 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Ausência de tampa no shafts e 
tomadas insuficientes. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Shaft sem tampa, tomadas 
insuficientes e fiação desorganizada. 

Local: Laboratório de desenvolvimento. 

MEDIDA SANEADORA 
Colocar tampa no shaft, instalar mais tomadas e reorganizar a fiação de modo que não 
tenha tomadas soltas no chão. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
 
 
 

ORIGEM Figura 14 – Pintura destacada 
Exógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 8 17 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Colocação de algum objeto ou cartaz 
com cola e em seguida seu 
arrancamento. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Destacamento de pintura. Local: Laboratório de desenvolvimento. 
MEDIDA SANEADORA 

Retirar a cola existente e refazer a pintura da área afetada. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 15 – Fissura interna abaixo da esquadria 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha de execução, ausência de 
contraverga na base da esquadria. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Fissura abaixo da esquadria. Local: Gabinete 2, gabinete 4, gabinete 7 e 

cluster 
MEDIDA SANEADORA 

Verificar se a fissura está viva, caso não esteja basta refazer a pintura pois visualmente 
foi possível verificar que a fissura é apenas superficial. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
 
 

ORIGEM Figura 16 – fissura vertical na parede 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Fixação inadequada do ar 
condicionado junto à parede. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Fissura vertical a partir do ar 
condicionado próximo a esquadria. 

Local: Sala de Convivência, gabinete 3 e 
gabinete 1 

MEDIDA SANEADORA 
Retirar o ar condicionado, reparar a fissura e fixa-lo de forma correta em partes mais 
resistentes da parede. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 17 – Fissura externa abaixo da esquadria 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha de execução, ausência de 
contraverga na base da esquadria. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Fissura abaixo da esquadria pelo lado 
externo 

Local: Lado externo da sala de reunião, gabinete 
3(externo) 

MEDIDA SANEADORA 
Verificar se a fissura está viva, caso não esteja basta refazer a pintura pois visualmente 
foi possível verificar que a fissura é apenas superficial. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
 
 

ORIGEM Figura 18: Mancha de infiltração no teto 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 8 17 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha no sistema de vedação da 
cobertura ou vazamento em 
tubulações existentes. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Mancha de infiltração Local: Sala de Visualização 
MEDIDA SANEADORA 

Reparação de infiltração por restauração da impermeabilização externa da laje da 
coberta. Troca de painel do forro de gesso. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 19 – Rachadura junto a porta 
Exógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 6 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Dano físico 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Trinca junto à porta. Local: Cluster 

MEDIDA SANEADORA 
Realiza-se a preparação da superfície, retirando resíduos soltos, e realiza-se 
preenchimento com argamassa de maneira a permitir aderência entre materiais antigos e 
novos. Realiza-se acabamentos e pinturas seguindo especificações originais do projeto, 
seguindo a norma para a correta execução. 

Prazo para atendimento: 90 dias 
 
  
 

ORIGEM Figura 20 – Tubulação de instalações exposta 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 1 10 14 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Erro de execução 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Tubulação de instalações elétricas 
sobressalente  

Local: Cluster 

MEDIDA SANEADORA 
Retirar todas as instalações elétricas contidas na caixa, retirar a caixa e em seguida 
refazer toda a instalação que passa por esta tubulação. 
Prazo para atendimento: 90 dias 
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ORIGEM Figura 21 – Fissura vertical na parede 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Execução inadequada das 
instalações elétricas 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Fissura vertical Local: Cluster. 

MEDIDA SANEADORA 
Verificar se a fissura está viva, caso não esteja basta refazer a pintura pois visualmente foi 
possível verificar que a fissura é apenas superficial. 

Prazo para atendimento: 60 dias  
 
 
 

ORIGEM Figura 22 – Cerâmica rachada 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 8 1 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Fissuras devido deflexão de laje, e 
ausência de detalhamento contra este 
efeito. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Fissura na cerâmica do piso Local: Wc Feminino (1º Pavimento) 

MEDIDA SANEADORA 
Substituição das peças danificadas. 

Prazo para atendimento: 90 dias 
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ORIGEM Figura 23 – Pintura com destacamentos 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Destacamento devido umidade 
advinda do solo e intempéries 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Destacamento de pintura Local: Paredes frontais do bloco e vários pilares 

da fachada. 
MEDIDA SANEADORA 

Deve-se remover pintura com espátula, deixar superfície uniforme, retirar resíduos 
deixados pelo procedimento e executar a pintura segundo procedimentos normatizados, 
ou por recomendações do material tinta usada. NBR 13245. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
 
 

ORIGEM Figura 24 – Pintura com infiltrações e manchas 
Endógena  

 
 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Execução inadequada ou materiais de 
baixa qualidade. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Infiltrações e manchas na pintura Local: Fachada (recorrente em toda parte externa 

da edificação) 
MEDIDA SANEADORA 

Refazer toda a pintura com materiais adequados. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 25 – Elementos metálicos oxidados 
Funcional 

 

G U T PONTOS 
3 8 10 21 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Ausência de uma pintura de proteção 
para elementos metálicos. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Oxidação de peças metálicas Local: Parte de trás do bloco 

MEDIDA SANEADORA 
Lixar a peça para remover a camada oxidada, caso essa camada seja muito profunda, 
recuperar através de material apropriado. Após isso, realizar a pintura com uma tinta para 
materiais metálicos que proporciona uma proteção contra oxidação. 
Prazo para atendimento: 30 dias 
 
 
 

ORIGEM Figura 26 – Forro caindo  
Endógena 

 

G U T PONTOS 
8 8 10 26 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Fixação inadequada do forro 

ANOMALIA Fonte: Autor 
Forro mal fixado e solto Local: Ponte entre os blocos 728 e 733. 

MEDIDA SANEADORA 
Retirar o forro, fazer o reforço na fixação por meio de fios metálicos galvanizados, 
substituir as peças danificadas e reinstalar as peças. 

 
Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Sem Figura  
Endógena  

G U T PONTOS 
8 6 6 20 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Ausência de projeto de incêndio e/ou erro na 
instalação; falta de manutenção dos extintores 
existentes. 

ANOMALIA LOCAL 
Extintores em quantidade e tipo insuficiente, sem 
sinalização, em localização e altura inadequadas, e 
com carga vencida. 

Todo o prédio 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar o sistema de extintores de incêndio, instalar adequadamente e realizar 
manutenção. 
Prazo para atendimento: 60 dias. 
 

ORIGEM Sem Figura  
Endógena  

G U T PONTOS 
8 6 6 20 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desconhecida. 
ANOMALIA LOCAL 

Hidrantes internos em localização 
inadequada, sem sinalização, sem a 
chave storz. / Hidrante de passeio em 
localização inadequada, introdução a 
mais de 15 cm de profundidade, sem 
válvula de retenção. 

Todo o prédio 

MEDIDA SANEADORA 
Projetar e adaptar o sistema de hidrantes no prédio conforme as normas. 
Prazo para atendimento: 180 dias 
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ORIGEM Sem Figura  
Endógena Sem foto, uma vez que a instalação não possui 

sistema de alarme de incêndio. G U T PONTOS 
8 10 1 19 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Desconhecida. 

ANOMALIA LOCAL 
Inexistência de sistema de alarme. Todo o prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Projetar e instalar sistema de alarme de incêndio no prédio. 
Prazo para atendimento: 180 dias 
 

ORIGEM Sem Figura  
Endógena Sem foto, uma vez que a instalação não possui 

sistema de iluminação de emergência. G U T PONTOS 
8 10 1 19 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desconhecida. 

ANOMALIA LOCAL 
Iluminação de emergência: 
quantidade de luminárias insuficiente, 
a única que existe não funciona. 

 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar o sistema de iluminação de emergência e realizar manutenção. 
Prazo para atendimento: 60 dias. 
 

ORIGEM Sem Figura  
Endógena  

G U T PONTOS 
10 8 1 19 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Desconhecida. 
ANOMALIA LOCAL 

Saídas de emergência: portas não abrem 
no sentido da saída; a largura da saída 
para o exterior e da escada estão 
subdimensionadas; falta sinalização da 
rota de fuga e saídas. 

Todo o prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar as saídas de emergência e rota de fuga, adequando-as às normas. 
Prazo para atendimento: 180 dias. 
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ORIGEM Sem Figura  
Endógena Sem foto, uma vez que a instalação não possui 

sinalização de emergência. G U T PONTOS 
8 10 1 19 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desconhecida. 
ANOMALIA LOCAL 

Ausência de sinalização de emergência. Todo o prédio 
MEDIDA SANEADORA 

Instalar as placas de sinalização de emergência em todo o prédio de acordo com as 
normas. 
Prazo para atendimento: 60 dias 
 

ORIGEM Figura 27 – Condensador oxidado 
Natural 

 

G U T PONTOS 
1 1 3 5 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Umidade provocada pela operação da 
unidade condensadora. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Corrosão das unidades condensadoras. Local: Parte externa do Bloco 728. 

MEDIDA SANEADORA 
Manutenção corretiva das partes que apresentam pontos de corrosão. 
Prazo para atendimento: 180 dias 
 
 ORIGEM  Figura 28 – Suporte do condensador oxidado 

Natural 

 

G U T PONTOS 
8 8 6 22 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Umidade provocada pela operação da 
unidade condensadora. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Corrosão dos suportes das unidades 
condensadoras. 

Local: Fachada do Bloco 728 

MEDIDA SANEADORA 
Substituição das mãos francesas com processo de corrosão detectado. 
Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 29 – Isolamento da tubulação danificado 
Funcional 

 

G U T PONTOS 
1 1 3 5 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Ausência de manutenção 
preventiva adequada. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Parte de isolamento de tubulação 
frigorígena comprometido. 

Local: Parte externa do Bloco 728, onde ficam as 
unidades condensadoras. 

  MEDIDA SANEADORA 
Substituição dos isolamentos de tubulação frigorífica desgastados pela insolação. 

 Prazo para atendimento: 180 dias 
 
 
 
 

ORIGEM Figura 30 – Materiais amontoados 
Exógena 

 

G U T PONTOS 
1 1 1 3 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Vários materiais, aparentemente não 
utilizados, amontoados no local de 
acesso ao quadro da plataforma.  

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Quadro de força da plataforma 
instalado em local de difícil acesso. 

Local: Parte externa da plataforma elevatória. 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar retirada dos materiais amontoados do local de acesso ao quadro da plataforma. 

 Prazo para atendimento: 180 dias 
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ORIGEM Figura 31 – Plataforma sem freio de segurança 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
10 10 6 26 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Não instalação de freio de segurança 
na plataforma. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Ausência de freio de segurança na 
plataforma. 

Local: Plataforma bloco 728.  

MEDIDA SANEADORA 
Instalar freio de segurança na plataforma. 

 
Prazo para atendimento: 30 dias 
 
 
 

ORIGEM Figura 32 – Plataforma sem dispositivos 
obrigatórios 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
1 1 1 3 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Não disponibilização dos itens 
obrigatórios na instalação da 
plataforma. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Ausência de iluminação de 
emergência, alarme de 
emergência e parada de 
emergência. 

Local: Plataforma bloco 728.  

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar iluminação de emergência, alarme de emergência e parada de emergência. 

 
Prazo para atendimento: 180 dias 
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ORIGEM Figura 33 – Tampa de concreto quebrada 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
8 10 10 28 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Tampa feita com materiais 
inadequados 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 
Tampa de concreto quebrada Local: Frente do bloco 728.  

MEDIDA SANEADORA 
Construir uma tampa de concreto com materiais mais resistentes. 
Prazo para atendimento: 30 dias 
 
 

ORIGEM Figura 34 – Quadro elétrico sem etiquetas de 
identificação 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
10 1 10 27 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Não colocação das etiquetas de 
identificação dos disjuntores no 
quadro elétrico 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2017 

Ausência de etiquetas de 
identificação no quadro elétrico 

Local: Cluster  

MEDIDA SANEADORA 
Identificar por meio de etiquetas os disjuntores e colocar os avisos necessários. 
Prazo para atendimento: 30 dias 
 
 
4.6.2 Definição de prioridades com relação ao saneamento de anomalias e à correção de 

falhas 

 
 Na tabela 19 são classificadas as anomalias com base nas prioridades elencadas 

anteriormente: 
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Tabela 19 - Prioridade de solução das falhas e anomalias 

PRIORIDADE ANOMALIA GUT PRAZO 
1 Tampa de concreto quebrada 28 30 
2 Ausência de etiquetas de identificação no quadro elétrico 27 30 
3 Forro mal fixado e solto 26 30 
 Ausência de freio de segurança na plataforma. 26 30 
 Corrosão dos suportes das unidades condensadoras 22 30 
4 Oxidação de peças metálicas 21 30 

5 
Extintores em quantidade e tipo insuficiente, sem 
sinalização, em localização e altura inadequadas, e com 
carga vencida. 

20 30 

6 

Hidrantes internos em localização inadequada, sem 
sinalização, sem a chave storz. / Hidrante de passeio em 
localização inadequada, introdução a mais de 15 cm de 
profundidade, sem válvula de retenção 

20 30 

7 Inexistência de sistema de alarme. 19 30 

8 
Iluminação de emergência: quantidade de luminárias 
insuficiente, a única que existe não funciona. 

19 30 

9 

Saídas de emergência: portas não abrem no sentido da 
saída; a largura da saída para o exterior e da escada estão 
subdimensionadas; falta sinalização da rota de fuga e 
saídas. 

19 30 

10 Ausência de sinalização de emergência. 19 30 
11 Fissura abaixo da esquadria pelo lado externo 19 60 
12 Fissura vertical 19 60 
13 Fissura diagonal 19 60 
14 Fissuras e trinca em argamassa 19 60 
15 Destacamento de pintura 19 60 
16 Pintura com infiltrações e machas 19 60 

17 
Shaft sem tampa, tomadas insuficientes e fiação 
desorganizada 

17 60 

18 Destacamento de pintura 17 60 
19 Mancha de infiltração 17 60 
20 Porta deteriorada 15 90 
21 Infiltração no ar condicionado 15 90 
22 Tubulação de instalações elétricas sobressalente 14 90 
23 Trinca junto à porta 12 90 
24 Fissura na cerâmica do piso 12 90 
25 Corrosão das unidades condensadoras 5 180 

26 
Parte de isolamento de tubulação frigorígena 
comprometido 

5 180 

27 Sujidades no interruptor  5 180 
28 Sujidades no suporte de controle 5 180 
Fonte: Autor, 2017 
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4.7 Avaliação da edificação 
 

4.7.1 Avaliação das Condições de Manutenção da Edificação 

 
Com base nas inspeções efetuadas verificou-se que a edificação não possui 

plano/manual de manutenção da edificação. Admite-se que, mesmo que haja em sua operação 

histórico não documentado de manutenção, a mesma foi realizada em não conformidade com 

a norma ABNT NBR 5674/1999. 

 

4.7.2 Avaliação do uso da edificação 

 
Com base no projeto arquitetônico fornecido verificou-se que a edificação pode 

ser classificada em Uso Regular, uma vez que se encontra ocupada e utilizada de acordo com 

o uso previsto no projeto. 

 

4.7.3 Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança da Edificação 

 
Uma vez que não foram constadas anomalias estruturais visíveis a olho nu e a 

edificação está de acordo com o seu projeto. Pode-se classificar a edificação como Regular no 

aspecto da Estabilidade e Segurança Estrutural. 

 

4.7.4 Avaliação das Condições de Segurança Contra Incêndio 

 
Com base nas inspeções já descritas anteriormente neste laudo pode-se classificar 

a edificação como Irregular no aspecto das Condições de Segurança Contra incêndio. 

  

4.8 Prescrições/recomendações da inspeção 
 

Em relação aos Subsistemas de Elementos Estruturais, Vedação e Revestimentos, 

Esquadrias e Divisórias, Cobertura, Reservatórios e Instalações passíveis de verificação visual 

de maneira geral, têm-se as seguintes recomendações: 

 

a) Impermeabilização dos pontos de infiltração na laje, parede, piso e, 

principalmente, na coberta; 

b) Reparo das várias fissuras existentes e pintura das paredes que apresentam 

sujidades; 
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c) Reparo em todas as estruturas metálicas que apresentam oxidação. 

 

Em relação às anomalias no Subsistema de Instalações Elétricas: Alimentadores, 

Circuitos Terminais, Quadros de Energia, Iluminação, Tomadas, SPDA, têm-se as seguintes 

recomendações: 

 

d) Organização das fiações soltas e amontoadas; 

e) Identificação por meio de etiquetas nos quadros elétricos; 

f) Substituição das tampas das caixas elétricas fora do bloco; 

g) Embutir tubulação de instalações elétricas dentro das paredes e caixas. 

 

Em relação às anomalias no Subsistema de Plataforma e ar condicionado, têm-se 

as seguintes recomendações: 

 

h) As tubulações de dreno dos aparelhos de ar condicionado devem ser embutidas 

ou descer junto à parede; 

i) Todos os circuitos de ar condicionado devem ser identificados adequadamente; 

j) Colocar todos os avisos, sinalizações, alarmes e iluminações de emergência na 

plataforma. 

 

Em relação às anomalias no Subsistema de Prevenção e Combate a Incêndio, têm-

se as seguintes recomendações: 

 

k) É necessário que seja elaborado Projeto de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico e aprovado junto ao corpo de bombeiros, incluindo todas as medidas 

exigidas nas normas pertinentes, adaptando as já existentes, mas que estão 

inadequadas e procedendo à sua execução; 

l) Deve-se incluir no projeto a central de GLP, pois, apesar de não ser exigido na 

NT 001:2008 CBMCE, é feito uso de botijões de GLP dentro da edificação para 

algumas atividades; 

m) Para a adequação das saídas de emergência, deve-se observar a NT 18:2016 

CBMCE, que trata de adequações em edificações construídas antes da vigência 

da lei atual, pois estabelece a adoção de exigências alternativas caso as escadas 

não apresentem a largura adequada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A inspeção predial é fundamental para evitar acidentes e conservar as edificações. 

Pois, através dela é possível estabelecer um plano de manutenção específico para a edificação 

em estudo. Assim, otimizar sua vida útil e garantir que a mesma atenda aos critérios pelos 

quais foi projetada. 

Dessa forma, este trabalho buscou orientar a realização de uma inspeção predial 

através de uma metodologia baseada na norma do IBAPE/2012, onde foi proposto um modelo 

de check-list de verificação que foi utilizado no estudo de caso em questão, mas que pode ser 

adaptado e utilizado em outras inspeções prediais. Em seguida, após verificar e analisar todas 

as anomalias e falhas existentes no bloco, foi definido uma ordem de prioridades para o plano 

de manutenções sugerido. 

É importante ressaltar que cabe aos profissionais responsáveis pela inspeção 

predial e os responsáveis por ela, conhecer as normas municipais vigentes no local onde a 

edificação situa-se, pois, cada região possui seus prazos e exigências. Para este estudo de caso, 

foi levado em consideração a lei vigente em Fortaleza. 

Por fim, vale ressaltar a importância das leis que regulamentam a atividade de 

inspeção predial. Pois, elas são uma forma de garantir uma manutenção predial adequada para 

cada edificação com acompanhamento de profissionais capacitados. Dessa forma, caso 

realizada, tem-se um aumento da vida útil da edificação e, com isso, os seus condôminos 

ganham mais conforto e segurança para suas casas. 
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