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RESUMO 

 

A inspeção predial é uma ferramenta indispensável para garantir a segurança e o 

conforto dos usuários da edificação. Com o objetivo de assegurar o uso desta ferramenta 

muitas regiões já criaram leis para definir diretrizes durante uma inspeção e que tipos de 

edificações devem passar por tais inspeções, verificando as condições de conservação, 

estabilidade e segurança, com o intuito de identificar necessidades de execução de 

reparos. Fortaleza criou a lei municipal 9.913/2012 que foi regulamentada pelo decreto 

13.616/2015. Como a criação desta lei e decreto, foi criada uma demanda de inspeções 

prediais em toda a cidade de Fortaleza. Este trabalho apresenta um estudo de caso de 

inspeção predial no Bloco Didático-322 Prof. Thelmo Maia Gomes situado na 

Universidade Federal de Fortaleza Campus do Pici. Com uma metodologia para definir 

o nível de inspeção a ser empregada, sistemas a serem vistoriados assim como método 

de identificação de falhas, análise de documentos e avaliação das irregularidades pelo 

método da matriz de prioridades pelo método de GUT e a definição de prazos para sanar 

todos os problemas. Também fez parte deste trabalho Identificar possíveis causas das 

anomalias e propor soluções adequadas para cada um dos problemas identificados 

durante a inspeção. Sempre em acordo com a lei de inspeção e as normas que regem 

cada um dos sistemas vistoriados. Esse trabalho esclarece a importância fundamental da 

realização da inspeção predial durante toda a vida útil da edificação assim como a 

realização da manutenção preventiva e corretiva assim como a periodicidade das visitas 

técnicas como o intuito de garantir o funcionamento adequado de toda a edificação. 

 

Palavras-chaves: Inspeção predial. Lei Municipal 9.913/2012. Decreto 13.616/2015. 

Método de GUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Predial inspection is an indispensable tool to guarantee safety and comfort from 

the users of the edification. It aims to secure the use of such tool and many regions have 

already created laws to define guidelines during an inspection and the types of 

edifications that may have pass of these approaches, verifying conditions of 

conservation stability and safety in the pursuit of identify needs of execution and 

repairs.  Fortaleza created the municipally law 9.913/2012 that was regulated by the 

decree 13.616/2015. By creating such law and decree, it was created a demand of 

predial inspections throughout the city of Fortaleza. This investigation shows a case 

study of predial inspection in the Teaching Block-322 Professor Thelmo Maia Gomes 

situated in the Federal University of Ceará, Pici Campus. The methodology to define the 

level of inspection to be applied, systems to be inspected as well as the method of 

identifying failures, documental analysis and evaluation of irregularities by the priority 

matrix and GUT methods and the definition of deadlines to solve the problems. It was 

also part of this study to identify possible causes of anomalies and to propose adequate 

solutions to each of the problems found during the inspection. Always according to the 

inspection law and the norms that guide each of verified systems. This piece of work 

clarifies the fundamental importance of doing predial inspection during the utile life of 

the edification as well as the periodicity of technical visiting  to guarantee the adequate 

operation of the whole edification. 

 

Keywords: Predial inspection. Municipal Law 9.913/2012. Decree 13.616/2015. GUT 

method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de inspeção é de suma importância na área da construção civil a 

fim de garantir um controle adequado das características das construções e seu perfeito 

desempenho. A inspeção pode ocorrer durante a execução da obra, no processo de 

finalização para sua entrega ou até mesmo durante sua vida útil. A inspeção predial tem 

como principal objetivo garantir a segurança dos usuários da edificação, avaliando as 

condições de uso e necessidade de manutenções. O processo de inspeção predial 

envolve a análise de documentos e informações, coleta de dados em campo, utilização 

de equipamentos específicos quando necessário e a elaboração de documentos com as 

conclusões e recomendações relativas ao levantamento das informações coletadas. 

 Por meio da inspeção predial é possível identificar patologias e riscos onde 

estas podem ter sua origem durante o projeto, execução e ou pelo tempo devido ao uso 

inadequado ou processo de manutenção ineficiente. As patologias tendem a se agravar 

com o tempo, de forma que tende a aumentar o custo para efetuar o reparo dos danos. 

Uma patologia não é necessariamente uma falha que apresente riscos aos usuários assim 

como fissuras causadas por deslocamentos das estruturas, quando limitadas, só causam 

um desconforto o que pode acarretar em uma depreciação do valor do imóvel.  

A inspeção predial é não somente para mitigar riscos desnecessários aos 

usuários, mas também garantir um bom desempenho das edificações. Com a 

periodicidade das manutenções é possível obter uma redução nos custos totais com 

reparos. Para garantir uma periodicidade das inspeções, foi implementada, no município 

de Fortaleza, uma lei em 2012 a qual determina algumas diretrizes para as inspeções 

prediais. Segundo a lei 9.913, de 16 de julho de 2012, regulamentada pelo decreto 

13.616 de 23 de junho de 2015, ficam estabelecida vistorias técnicas e manutenções de 

forma obrigatória e periódica para edificações e equipamentos públicos e privados. O 

artigo segundo determina quais são os tipos de edificações que tenham a 

obrigatoriedade de possuir uma certificação de inspeção predial. Já o artigo terceiro, a 

periodicidade com que devem ser refeitos estas inspeções. O artigo quinto define os 

profissionais habilitados para a elaboração destes laudos de vistoria técnica e o conteúdo 

mínimo que deve constar no laudo. Desde que a lei 9.913 entrou em vigor, foi criado 

uma necessidade de inspeções periódicas em edificações. 
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1.1 Objetivos 

 

Realizar um estudo de caso de inspeção predial no Bloco Didático - 322 – 

Prof. Thelmo Maia Gomes. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar o preenchimento do check-list da inspeção predial do Bloco 

Didático Prof. Thelmo Maia Gomes; 

 Realizar relatório fotográfico; 

 Diagnosticar as anomalias e falhas das estruturas encontradas na 

edificação; 

 Determinar a prioridade das manutenções; 

 Propor planos de manutenções preventiva e corretiva. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo encontra-se a teoria necessária para um bom entendimento do 

assunto tratado. 

 

2.1 Inspeção predial 

 

A inspeção predial é uma forma de identificar a real situação na qual a 

edificação se encontra em um determinado período de tempo de sua vida útil a fim de 

identificar problemas de desempenho da estrutura como um todo e propor intervenções 

adequadas. Visa à segurança dos usuários do imóvel ao garantir que as manutenções 

previstas durante a vida útil sejam executadas e correções de falhas que não foram 

previstas no plano de manutenção também sejam identificadas e sanadas de forma 

adequada. 

Com base na ABNT NBR 15575/2013 - Edificações Habitacionais - 

Desempenho, a vida útil pode ser compreendida como o período de tempo em que uma 

edificação e/ou seus sistemas fornecem suas atividades do modo em que foram 

projetados e concebidos, mas sem esquecer os fatores que possam influenciar na 

alteração deste período como características dos materiais, qualidade da construção 

como um todo, o uso correto da edificação, manutenção e limpezas de forma efetiva, 

alterações climáticas e níveis de poluição no local onde a edificação está alocada e 

mudanças no seu entorno como trânsito de veículos e construções.  

Por meio desta Figura 1 retirada da NBR 15575/2013 é possível verificar a 

relação direta entre a vida útil de uma edificação e manutenções efetuadas durante um 

período de tempo. Esta edificação pode ou não ter em seu projeto manutenções 

planejadas de forma periódica com intuito de prolongar a vida útil de forma a garantir 

um desempenho requerido. Este gráfico pode ser aplicado de forma generalizada para 

toda a edificação, mas também isolada para um dos seus subsistemas. 
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Figura 1: Relação Desempenho X Tempo 

 

Fonte: ABNT (2013) 

  

Segundo a lei 9.913, de 16 de julho de 2012, regulamentada pelo decreto 

13.616 de 23 de junho de 2015, a inspeção predial deve ser realizada com uma 

periodicidade que vai depender da idade da edificação. De 5 anos para edificações com 

até 20 anos, de 3 anos para edificações de 21 até 30 anos,  de 2 anos para edificações de 

31 até 50 anos e uma periodicidade anual para edificações com mais de 50 anos.   

De acordo com a OT-003 (IBRAENG, 2015), nos últimos anos inúmeras 

leis e decretos estão surgindo como o intuito de regularizar a obrigatoriedade de 

inspeções prediais e a emissão dos laudos que deve ser feita por profissionais 

habilitados pelos conselhos profissionais regionais seja ele o CREA ou o CAU. Mesmo 

com o surgimento destas obrigatoriedades, inspeções de má qualidade são possíveis de 

ocorrer, podendo assim não atender o objetivo principal de proteger a sociedade contra 

acidentes, devido à falta ou precariedade de manutenção ou defeitos construtivos. 

De acordo com a norma de manutenção em edificações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 5674/2012, a manutenção tem como 
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objetivo preservar as características originais da edificação, prevenir a perda de 

desempenho dos seus elementos. 

Segundo a norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012), esta é 

uma alteração da sua antecessora de 2009 para poder atender os requisitos das ABNT 

NBR 5674, ABNT NBR 15575-1. Esta norma colabora com uma avaliação sistêmica 

das edificações com a criação de diretrizes, conceitos, terminologia, critérios, entre 

outros fatores relativos à inspeção predial.  

De acordo com a norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012), 

durante uma inspeção é importante que seja feita de maneira sistêmica e devendo 

abranger os seguintes sistemas construtivos e seus elementos:  

 Estrutura; 

 Impermeabilização; 

 Instalações hidráulicas e elétricas; 

 Revestimentos externos em geral; 

 Esquadrias; 

 Revestimentos internos; 

 Elevadores; 

 Climatização; 

 Exaustão mecânica; 

 Ventilação; 

 Coberturas; 

 Telhados; 

 Combate a incêndio; 

 SPDA. 

 

2.2 Recomendações para a inspeção predial 

 

Segundo a OT-003 da (IBRAENG, 2015), é necessário uma preocupação 

com a padronização mínima entre as inspeções, e para isso é indicado seguir os 

respectivos passos: visita preliminar da edificação para classificar quanto ao tipo, 

ocupação, utilização e também quanto ao padrão de complexidade construtiva; 

classificação do nível da inspeção predial, análise das documentações da edificação, 

planejamento da inspeção, criação de listas de verificação, registros fotográficos, 
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classificação das anomalias e falhas quanto ao seu grau de risco e recomendações 

técnicas para eliminar as anomalias. 

  

2.2.1 Nível de inspeção predial 

 

Os níveis de inspeção predial são divididos em nível 1, nível 2 e nível 3. 

Segue abaixo a classificação dos devidos níveis de acordo com a norma de inspeção 

predial nacional da (IBAPE, 2012): 

a) Nível 1: Inspeção Predial realizada em construções que possui uma  

baixa complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus 

elementos e sistemas construtivos. Costumeiramente empregada em 

edificações com planos de manutenção muito simples ou até mesmo sem 

um plano de manutenção. A Inspeção Predial nesse nível é possível ser 

executada por profissionais habilitados em apenas uma especialidade. 

b) Nível 2: Inspeção Predial realizada em construções que possui uma 

média complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus 

elementos e sistemas construtivos, possuindo padrões construtivos 

médios e com sistemas convencionais. Costumeiramente empregada em 

edificações com diversos pavimentos, com uma possibilidade de não 

possuir uma plano de manutenção, mas possuindo uma necessidade de 

contratar empresas terceirizadas 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. 

c) Nível 3: Inspeção Predial realizada em construções com alta 

complexidade técnica, de manutenção e operação de seus elementos e 

sistemas construtivos, e que possuem um padrão construtivo superior e 

também sistemas mais sofisticados. Costumeiramente empregada em 

edificações com diversos pavimentos ou com uma automatização dos 

sistemas construtivos. Nesse nível de inspeção predial, não é possível 

ser executada por um profissional habilitado em somente uma 

especialidade, é obrigatório à execução na edificação de uma 

manutenção com base na ABNT NBR 5674/1999 – Manutenção de 
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edificações - procedimento. É necessário Possuir, um responsável 

técnico, um plano de manutenção com atividades planejadas e 

procedimentos detalhados, software de gerenciamento, e outras 

ferramentas de gestão do sistema de manutenção existente. 

 

2.2.2 Documentação  

 

Consta na norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012), toda a 

documentação exigida para a sequência da inspeção predial. Com finalidade de 

organizar melhor as documentações a norma faz uma divisão contendo três tipos de 

documentos: documentação técnica, administrativa e de manutenção e operação. Nem 

todos estes documentos são realmente obrigatórios para a avaliação, pois vai depender 

do nível de complexidade da inspeção predial, a escolha destas documentações não é 

feita de forma arbitrária, pois cabe ao profissional selecionar quais documentos se 

enquadram em cada inspeção.  A seguir encontram-se as listas de documentos passíveis 

de serem avaliados. 

   

2.2.2.1 Documentação Administrativa 

 

 Instituição, Especificação, regimento interno e Convenção de 

Condomínio; 

 Alvará de Construção; 

 Auto de Conclusão; 

 IPTU 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

 Alvará do Corpo de Bombeiros; 

 Ata de instalação do condomínio; 

 Alvará de funcionamento; 

 Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; 

 Certificado de treinamento de brigada de incêndio; 

 Licença de funcionamento da prefeitura; 

 Licença de funcionamento do órgão ambiental estadual; 

 Cadastro no sistema de limpeza urbana; 
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 Comprovante da destinação de resíduos sólidos; 

 Relatório de danos ambientais; 

 Licença da vigilância sanitária; 

 Contas de consumo de energia elétrica, água e gás; 

 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

 Certificado de Acessibilidade. 

 

2.2.2.2 Documentação Técnica 

 

 Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

 Projeto executivo; 

 Projeto de estruturas; 

 Projeto de Instalações Prediais: 

 Projeto de Impermeabilização; 

 Projeto de Revestimentos; 

 Projeto de paisagismo. 

 

2.2.2.3 Documentação de Manutenção e Operação 

 

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

Síndico); 

 Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC); 

 Selos dos Extintores; 

 Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA); 

 Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica - SPDA; 

 Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios; 

 Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos 

reservatórios e da rede; 

 Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras; 

 Laudos de Inspeção Predial anteriores; 

 Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de extintores. 

 Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral; 
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 Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas 

Específicos; 

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

condicionado central; 

 Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás; 

 Relatórios de ensaios preditivos, tais como: termografia, vibrações 

mecânicas; 

 Cadastro de equipamentos e máquinas. 

 

2.2.3 Informações sobre a edificação 

 

 A norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012) recomenda 

coletar informações por meio de entrevistas aos usuários e os responsáveis pela 

edificação, com o objetivo de identificar problemas que possam passar despercebidos 

durante as visitas técnicas como uma mudança de uso da estrutura ou uma intervenção 

que esconda provisoriamente uma patologia.  

 

2.2.4 Listagem de verificação (check-list) 

 

A listagem deve ser proporcional à complexidade da edificação a ser 

vistoriada pelos inspetores, ou seja, conter um mínimo de itens necessários para o nível 

de inspeção, contendo os equipamentos, sistemas e subsistemas que deverão passar pela 

vistoria. 

 

2.2.5 Classificação das anomalias e falhas 

 

Segundo a norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012) a vida útil 

para qual a edificação foi projetada é afetada pelo surgimento de anomalias e falhas, 

podendo assim comprometer não só sua funcionalidade, mas também a saúde de 

usuários e outros parâmetros de desempenho definidos pela ABNT NBR 15575. Estas 

falhas podem estar ligadas a desvios técnicos e de qualidade construtiva ou até mesmo 

manutenções ineficientes ou inexistentes. 
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2.2.5.1 Anomalias 

 

A norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012) classifica as 

anomalias em quatro tipos: 

 

 Endógenas: Originária da própria edificação (projeto, materiais e 

execução); 

 Exógenas: Originária de fatores externos a edificação, provocados por 

terceiros; 

 Natural: Originária de fenômenos da natureza; 

 Funcional: Originária da degradação de sistemas construtivos pelo 

envelhecimento natural e, consequente, término da vida útil. 

 

2.2.5.2 Falhas 

 

A norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012) classifica as falhas 

em quatro tipos: 

 

2.2.5.2.1 De planejamento 

 

Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações inadequados do 

plano de manutenção, falta de atenção relativa às questões técnicas, de uso, de operação, 

de exposição ambiental e, principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das 

instalações, relativas às estratégias de Manutenção. Além dos aspectos de concepção do 

plano, há falhas relacionadas às periodicidades de execução. 

 

2.2.5.2.2 De execução 

 

Associada à manutenção originária de falhas causadas pela execução 

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

inadequado dos materiais. 
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2.2.5.2.3 Operacionais 

 

Relativas à inexistência ou falhas nos registros, nos controles, nas rondas e 

nas demais atividades pertinentes. 

 

2.2.5.2.4 Gerenciais 

 

Decorrentes da deficiência no controle de qualidade dos serviços de 

manutenção, bem como da omissão do acompanhamento dos custos da mesma. 

 

2.2.6 Classificação do grau de risco 

      

As anomalias e as falhas devem ser classificadas de forma a representar os 

riscos nos quais o usuário está sujeito, assim como os possíveis danos ao meio ambiente 

e até mesmo riscos aos patrimônios. Estes podem ser classificados como: 

Crítico: pode afetar de forma considerável a vida útil; ocasiona um 

desempenho indesejado ou até mesmo um não funcionamento do sistema; 

possibilidades de afetar a saúde e a segurança dos usuários e do meio ambiente; uma 

manutenção de elevado custo. 

Médio: pode causar uma deterioração precoce, mas não afetando a 

funcionamento ou operação do sistema. 

Mínimo: pequenos desconfortos na parte estética, mas sem riscos graves ou 

regulares, como pequena ou nenhuma depreciação do valor do imóvel. 

 

2.2.7 Prioridades nas manutenções  

 

A norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012) recomenda a 

utilização de métodos técnicos como: GUT (metodologia de gravidade, urgência e 

tendência) ou FEMEA (Failure Mode and Effect Analistys / Análise do Tipo e Efeito de 

Falha) ou ainda pela listagem de criticidade decorrente da inspeção predial. A utilização 

de um destes métodos é necessária para indicar quais itens são prioridade durante as 

intervenções e qual o tipo de riscos estas falhas oferecem para o usuário, patrimônio e 
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ao meio ambiente. Dependendo do risco pode ser necessária uma interdição total ou 

parcial da edificação.   

Segundo (Martins et al, 2017), Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe 

foram os idealizadores da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) com o 

objetivo de propor de forma racional as prioridades de resolução dos problemas por 

meio da combinação de três características: gravidade (consequência se nada for feito), 

urgência e tendência. Para cada uma destas características é atribuída uma nota de 1 a 5. 

Quando multiplicamos as três notas obtém o grau de GUT. É possível entender melhor 

ao visualizar a Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Características da Matriz de GUT 

Nota Classificação Gravidade Urgência Tendência 

5 
Extrema 

gravidade 

Risco de morte, risco de 

desabamento/colapso 

pontual ou generalizado, 

iminência de Incêndio, 

impacto irrecuperável 

com perda excessiva do 

desempenho e 

funcionalidade, 

comprometimento 

irrecuperável da vida útil 

do sistema causando 

dano grave à saúde dos 

usuários ou ao meio 

ambiente. Prejuízo 

financeiro muito alto 

Incidente em 

ocorrência, 

intervenção 

imediata 

passível de 

interdição do 

imóvel. Prazo 

para 

intervenção: 

Nenhum 

Progressão 

imediata. Vai 

piorar 

rapidamente, 

pode piorar 

inesperadamen

te. 

4 Muito grave 

Risco de ferimentos aos 

usuários, danos 

irreversíveis ao meio 

ambiente ou ao edifício. 

Impacto recuperável com 

o comprometimento 

parcial do desempenho e 

funcionalidade (vida útil) 

do sistema que afeta 

parcialmente a saúde dos 

usuários ou o meio 

ambiente. Prejuízo 

financeiro alto. 

Incidente prestes 

a ocorrer, 

intervenção 

urgente. Prazo 

para 

intervenção: 

Urgente 

Progressão em 

curto prazo. 

Vai piorar em 

pouco tempo. 
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Quadro 1: características da matriz de GUT (continuação) 

Nota Classificação Gravidade Urgência Tendência 

3 Grave 

Risco à saúde dos 

usuários, desconfortos na 

utilização dos sistemas, 

deterioração passível de 

restauração/reparo, 

podendo provocar perda 

de funcionalidade com 

prejuízo à operação 

direta de sistemas ou 

componentes. Danos ao 

meio ambiente passíveis 

de reparo. Prejuízo 

financeiro médio. 

Incidente 

previsto para 

breve, 

intervenção em 

curto prazo. 

Prazo para 

intervenção: O 

mais cedo 

possível 

Progressão em 

médio prazo. 

Vai piorar em 

médio prazo. 

2 Pouco grave 

Sem risco à integridade 

física dos usuários, sem 

risco ao meio ambiente, 

pequenos incômodos 

estéticos ou de utilização, 

pequenas substituições 

de componentes ou 

sistemas, reparos de 

manutenção planejada 

para recuperação ou 

prolongamento de vida 

útil. Prejuízo financeiro 

pequeno. 

Indício de 

Incidente futuro, 

intervenção 

programada. 

Prazo para 

intervenção: 

Pode esperar um 

pouco 

Provável 

progressão em 

longo prazo. 

Vai demorar a 

piorar. 

1 
Sem 

gravidade 

Nenhum risco à saúde, à 

integridade física dos 

usuários, ao meio 

ambiente ou ao edifício. 

Mínima depreciação do 

patrimônio. Eventuais 

trocas de componentes, 

nenhum 

comprometimento do 

valor imobiliário. 

Incidente 

imprevisto, 

indicação de 

acompanhament

o e manutenção 

programada. 

Prazo para 

intervenção: 

Não tem pressa 

Não vai 

progredir. Não 

vai piorar, 

estabilizado. 

Fonte: adaptada de (Verzola, 2014) 

 

2.2.8 Avaliação da manutenção e do uso 

  

Quanto à manutenção, alguns aspectos devem ser considerados segundo a 

norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012), como os expostos a seguir: 
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1. Plano de trabalho: 

 Plano de manutenção de acordo com o especificado pelos fabricantes e 

de acordo com as normas técnicas; 

 Manutenção periódica especificada; 

 

2. Condições de execução: 

 Verificar se o acesso à manutenção está adequado; 

 Verificar se os usuários encontram-se em segurança durante a execução 

dos serviços; 

Quanto ao uso, os responsáveis pela inspeção deverão analisar a edificação 

em relação a dois quesitos, que são:  

a) Uso regular: quando a ocupação da edificação está de acordo com o que 

foi especificado no projeto 

b) Uso irregular: quando a ocupação encontra-se de forma divergente do 

que foi realizada no projeto. 

 

2.2.9 Prescrições técnicas 

 

Por fim de assegurar um laudo com orientações pertinentes para a 

manutenção da edificação assim garantindo uma vida útil plena da estrutura e mitigar os 

riscos aos usuários. A norma de inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012), listou os 

itens essenciais para um laudo são eles:       

 Identificação do responsável pela edificação; 

 Data da inspeção; 

 Descrição técnica contendo localização, idade e sistemas componentes; 

 Nível da inspeção predial; 

 Documentação analisada; 

 Critério e método da inspeção predial; 

 Lista de verificação dos equipamentos e sistemas construtivos 

vistoriados; 

 Classificação e análise das anomalias e falhas quando detectadas; 

 Prioridades para as medidas saneadoras; 

 Avaliação do estado de conservação da edificação; 
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 Avaliação da estabilidade e segurança; 

 Recomendações técnicas e de sustentabilidade; 

 Relatório fotográfico; 

 Recomendação dos prazos; 

 Data do laudo; 

 Assinatura dos profissionais responsáveis acompanhado do nº do CREA 

e/ou do CAU. 

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

responsabilidade técnica (RRT). 

     

2.2.10 Laudo técnico  

 

Devem constar no laudo técnico todas as recomendações técnicas para 

correção e prevenção das não conformidades encontradas na edificação durante a 

inspeção. Deve-se utilizar a legislação municipal específica, para definir o nível de 

inspeção predial e dependendo da legislação é sugerido instituir um prazo para o 

responsável da edificação a realizar cada uma das medidas citadas nas prescrições. Esse 

prazo irá variar de acordo com o grau de risco das anomalias e falhas, podendo ser 

imediato para riscos críticos ou prazos maiores para casos em que não haja risco à 

segurança dos usuários, do meio ambiente ou do patrimônio. Além disso, Segundo a lei 

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

2015, o inspetor predial deverá orientar quando será realizada a próxima inspeção 

periódica, que depende, principalmente, da idade da edificação, como consta no Art. 4º 

do decreto.  Algumas recomendações de uma inspeção predial podem ser: 

 Auditorias técnicas prediais; 

 Perícias estruturais; 

 Recuperações ou reforços estruturais; 

 Reformas; 

 Demolições; 

 Substituições de peças e elementos construtivos. 
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2.2.11 Atribuições profissionais 

         

Dependendo da complexidade do sistema construtivo inspecionado e do 

nível da inspeção predial, o engenheiro ou arquiteto responsável pelo laudo poderá 

solicitar a presença de profissionais de outras áreas para auxiliá-lo na inspeção e suas 

atuações na realização deste serviço poderão ser comprovadas por meio do registro de 

suas ART’s ou RRT’s. Segundo a OT-003 da (IBRAENG, 2015), os profissionais 

habilitados para inspecionar cada sistema predial possui um fundamento legal como 

descrito no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Sistema Predial e Profissional Habilitado à Inspecionar 

Sistema predial 
Profissional 

habilitado 
Fundamento 

Estrutura (fundações, 

pilares, vigas, lajes, etc.) 

Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 

Alvenaria, vedação 

(paredes e divisórias), 

revestimentos e 

esquadrias. 

Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 

Cobertura 
Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 

Trabalhos em solos 

(aterramentos, 

contenções, etc.) 

Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Instalações hidráulicas e 

sanitárias 

Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 

Instalações de gás 
Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 

Instalações de 

comunicação (telefonia e 

informática) 

Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista/ 

engenheiro eletricista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 
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Quadro 2 – Sistema Predial e Profissional Habilitado à Inspecionar (continuação) 

Sistema predial 
Profissional 

habilitado 
Fundamento 

Instalações elétricas de 

baixa tensão (conforme 

classificação da NBR 

5410/ABNT, item 1.2.2) 

Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista/ 

engenheiro eletricista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 

Instalações elétricas de 

alta tensão 
Engenheiro eletricista 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea; lei federal 

12.378/2010 

Elevadores e demais 

máquinas e 

equipamentos 

eletromecânicos 

(geradores, exaustores, 

etc.) 

Engenheiro mecânico/ 

engenheiro 

mecatrônico/ 

engenheiro produção 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Climatização Engenheiro mecânico 
Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Bombas dos sistemas 

hidros sanitários 

Engenheiro civil/ 

engenheiro mecânico 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Combate a incêndio 

Engenheiro civil/ 

arquiteto/ urbanista/ 

engenheiro de 

segurança do trabalho 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Proteção contra 

descargas atmosféricas 

Engenheiro eletricista/ 

engenheiro civil 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Automação 

Engenheiro eletricista/ 

engenheiro eletrônico/ 

engenheiro 

mecatrônico 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Segurança (câmeras, 

alarmes, etc.) 

Engenheiro eletricista/ 

engenheiro eletrônico/ 

engenheiro 

mecatrônico 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Energias renováveis 
Engenheiro eletricista/ 

engenheiro mecânico 

Lei federal 5.194/1964;resolução 

218/1977/confea 

Fonte: adaptada de (OT-003 IBRAENG, 2015) 
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2.3 Sistemas passíveis de inspeção 

 

Em uma edificação é possível inspecionar diversos sistemas que o 

constituem levando em consideração suas particularidades e normas que os regem.  

 

2.3.1 Sistema estrutural 

          

Os sistemas estruturais de uma edificação recebem cargas permanentes 

(como o peso próprio da estrutura) e variáveis (como cargas devido ao vento). Estas 

cargas causam alterações na estrutura, ou seja, ela se movimenta devido às cargas. 

Quanto maior a rigidez da estrutura menor é esta movimentação. Estas movimentações 

devem ser controladas, pois uma edificação é um conjunto de inúmeros materiais e cada 

um tem propriedades diferentes. Sendo assim, alguns materiais podem não resistir à 

essas movimentações e colapsar. Por isso, a NBR 6118:2014 – (Projeto e execução de 

obras de concreto armado) fornece os procedimentos necessários para controlar o 

tamanho dessas deformações. Assim evitando o surgimento de patologias a partir do 

controle do ELS (Estado Limite de Serviço). 

Duas normas podem classificar as patologias como fissuras e trincas. As 

normas são NBR 9575:2010-(Impermeabilização - Seleção e projeto) e a 15575:2013-

(Edificações habitacionais - Desempenho) já as patologias rachaduras, fendas e brecha 

podem ser definidos segundo (IBAPE-MG 003,2014) As principais diferenças entre 

essas anomalias são destacadas a seguir: 

 Fissuras: seccionamento da superfície ou da seção transversal com 

espessura de até 0,5 mm. 

 Trincas: abertura em forma de linha que aparece na superfície e sua 

espessura varia de 0,5 mm à 1 mm. 

 Rachaduras: abertura caracterizada por acentuada ruptura da sua massa 

que varia de 1 mm à 5 mm. 

 Fendas: abertura caracterizada por acentuada ruptura da sua massa que 

varia de 5 mm à 10 mm. 

 Brecha: abertura caracterizada por acentuada ruptura da sua massa que é 

maior à 10 mm. 
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2.3.2 Sistemas de vedação 

 

Com base na ABNT NBR 15575/2013-Edificações Habitacionais- 

Desempenho, mesmo sem função estrutural, as vedações podem atuar como 

contraventamento, de estruturas reticuladas, ou seja, resistir a cargas horizontais 

provenientes dos ventos, ou receber cargas devido às deformações das estruturas. Este 

sistema pode trabalhar com outros componentes, elementos e sistemas da edificação, 

como caixilhos, esquadrias, estruturas, coberturas, pisos e instalações. As vedações 

verticais possuem outras funções além da separação de ambientes externos e internos, 

como estanqueidade à água, isolação térmica e acústica, capacidade de suporte para 

peças suspensas e esforços de uso, como: contração/retração térmica durante sua vida 

útil ou choques provocados por tentativas de intrusões intencionais ou não, 

compartimentação em casos de incêndio etc. Os sistemas de vedação verticais externos 

e internos devem obedecer alguns critérios com a finalidade de evitar anomalias e falhas 

como algumas citadas abaixo: 

a) Fissuras e trincas; 

b) Deslocamento horizontal; 

c) Lançamentos ou rupturas; 

d) Escamações, delaminações, destacamentos; 

e) Infiltração de água;  

Estas anomalias são comumente encontradas devido à erros de projeto, de 

execução ou de utilização. Estas falhas são consideradas mais graves quando o sistema 

de vedação tem função estrutural. Um exemplo seria manchas por infiltração de água 

proveniente de chuvas.  

 

2.3.3 Sistema de revestimentos 

 

O sistema de revestimento tem função não só estética, mas também com 

função de proteção da estrutura, como paredes e pisos, contra intempéries. É importante 

salientar que existem três tipos de revestimentos: revestimento de paredes, de pisos e de 

tetos ou forro. Dependendo das necessidades de uso, é feita a escolha do material mais 

adequado levando em consideração não só a estética como o custo. Segundo (Uchôa, 

2007), revestimentos em argamassa ou cerâmica propiciam isolamento acústico e 
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térmico assim como uma estanqueidade. Como exemplo de patologia do material 

cerâmico é o descolamento, o que pode gerar um risco aos transeuntes além de afetar a 

estética da edificação. Um traço mal elaborado, que causará retração e, 

consequentemente, a fissuração. Estas patologias são mais danosas no caso de 

ambientes externos, pois possibilita a infiltração de água da chuva. Existem outros 

materiais utilizados para revestimento como: gesso, porcelana, madeira, pedras naturais 

etc. 

 

2.3.4 Sistemas de pintura 

 

A pintura vai muito além da função estética, pois pode auxiliar na 

iluminação do ambiente, redução da temperatura devido à insolação, na proteção e até 

mesmo na higiene. 

Segundo (Lins et al, 2013), as principais patologias em revestimento com 

pintura são: 

 Eflorescências: manchas esbranquiçadas que surgem nas superfícies 

pintadas. Pode ser causada quando a tinta é aplicada sobre reboco úmido 

ou ainda em processo de cura. 

 Desagregação: quando a pintura se esfarela e destaca-se da superfície 

junto com partes do reboco. 

 Saponificação: surgimento de manchas. Ocorre devido a alcalinidade.  

 Descascamentos: pode ocorrer quando a pintura for executada sobre 

superfícies pulverulentas ou que tiveram aplicação de cal, dificultando 

sua aderência na base. 

 Manchas causadas por pingos de chuva: os pingos ao molharem a pintura 

recém-executada, trazem à superfície os materiais solúveis da tinta, 

surgindo às manchas.  

 Enrugamento: ocorre quando a camada de tinta se torna muito espessa 

devido à aplicação excessiva de produto, ou quando não é respeitado o 

tempo de secagem entre as demãos. 

 Crateras: ocorre devido à presença de impurezas na superfície de 

aplicação como: óleo, graxa ou água. 
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 Bolhas: em paredes externas, geralmente são causadas pelo uso da massa 

corrida PVA, produto geralmente indicado para áreas internas ou quando 

aplicadas sobre pinturas antigas. 

 

2.3.5 Sistema hidráulico- sanitário  

 

O sistema hidráulico-sanitário é composto por subsistemas como 

tubulações, registros, medidores, bombas, conexões, reservatórios entre outros. A vida 

útil da edificação é maior do que alguns dos sistemas contidos nela sendo assim 

necessário manutenções para substituição parcial ou total deste sistema. Algumas 

normas que tratam deste sistema são: NBR – 5626/1998, instalações de água fria, NBR 

– 7198/1993, instalações de água quente, NBR – 8160/1999, redes de esgoto e NBR – 

10844/1989, águas pluviais. As principais anomalias e falhas constatadas nos sistemas 

hidráulicos são devido a desgastes nos subsistemas causando outras patologias 

associadas como manchas nas paredes e tetos devido infiltrações.  

 

2.3.6 Extintores 

 

Os extintores são objetos que tem a função de extinguir o fogo e, 

consequentemente, combater um principio de incêndio. As principais falhas e anomalias 

presentes são extintores descarregados, extintores com prazo de validade vencidos ou 

sem o selo do INMETRO, extintores sem sinalização e sem a classe correta para 

determinado ambiente. Todos eles devem seguir os critérios adotados nas normas da 

NBR-12962/2016, inspeção e manutenção de extintores de incêndio e a NBR-

12693/2013, Sistema de Proteção por Extintor de Incêndio. 

 

2.3.7 Sistema de cobertura 

 

Segundo a NBR-15575/2013-(Edificações habitacionais - Desempenho), a 

função da cobertura é proteger os demais sistemas da edificação contra as ações 

naturais, tais como: chuva, neve, granizo, ação da temperatura. Garantindo 

estanqueidade às águas pluviais e salubridade. Este sistema interage com outros 

sistemas como: instalações hidrossanitárias, sistemas de proteção de descargas 
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atmosféricas, sistemas de isolação térmica e outros. Assim como qualquer sistema de 

uma edificação a cobertura também está sujeita à ter problemas que afetem o seu 

desempenho. Seja por entupimento dos ralos ou calhas, desgaste da manta de 

impermeabilização, fissuras, empoçamentos, extravasamentos, sobrecargas não 

previstas, subsistemas soltos ou com uma fixação precária.   

    

2.3.8 Sistema elétrico 

 

O sistema elétrico tem como principal característica suprir necessidades de 

equipamentos que fazem uso da energia elétrica. Segundo a NBR-5410/2004-

(instalações elétricas de baixa tensão), o sistema elétrico deve garantir a segurança de 

pessoas e animais, o funcionamento adequado dos seus componentes e a conservação 

dos bens. Esta norma se aplica basicamente a instalações elétricas de edificações 

fornecendo definições com o intuito de evitar incidentes como incêndios devido à sobre 

cargas ou qualquer outro tipo de acidente oriundo do sistema elétrico da edificação.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo encontram-se os procedimentos adotados para o 

levantamento das informações pertinentes ao estudo de caso. É importante salientar que 

a inspeção predial vai englobar somente as responsabilidades técnicas referentes a um 

engenheiro civil, pois se trata de um trabalho voltado para a engenharia civil. Outros 

profissionais podem ser solicitados para auxiliar o Engenheiro Civil na elaboração de 

um laudo técnico, como engenheiros elétricos e mecânicos, a depender da complexidade 

da edificação. 

 

3.1 Visita preliminar à edificação 

 

Inicialmente foi feita uma visita na edificação, com o intuito de identificar 

as características da edificação, a qual fica situada na Rua Professor Rômulo Proença 

S/N, na Universidade Federal do Ceará. De acordo com a placa na edificação, a mesma 

pode ser identificada como: Bloco Didático Prof. Thelmo Maia Gomes e tem 8 anos de 

construção. Algumas das características identificadas nesta visita foram: número de 

andares, os sistemas presentes na edificação e complexidade construtiva, para assim 

poder identificar o nível da inspeção e definir os itens necessários para o check-list. 

Como a edificação tem menos de 20 anos a próxima inspeção predial para a obtenção 

do certificado de inspeção predial (CIP) deve ser realizada no período de 5 anos. 

 

3.2 Classificação do nível de inspeção predial 

 

Após a visita preliminar e uma análise da planta baixa foi possível 

classificar que é uma edificação pública e educacional. Possuindo um nível de 

complexidade construtiva normal, pois possui apenas um elevador. Possui também 

estruturas, equipamentos e instalações consideradas comuns. Contendo apenas dois 

pavimentos, térreo e 1º piso. A edificação possui uma área construída de 1046,28 m². 

Com estas informações é possível classificar a inspeção predial como nível 2. Para este 

nível é recomendado mais de um tipo de especialidade profissional. 
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3.3 Solicitação e análise dos documentos da edificação 

 

As documentações solicitadas conforme Quadros 3, 4 e 5. 

 

Quadro 3: Documentação de Manutenção 

Documentação (manutenção) 
Entregue 

(S/N/NA) 

Analisada 

(S/N/NA) 

Manual de Uso, Operação e 

Manutenção. 

  

Plano de Manutenção e Operação e 

Controle (PMOC) 

  

Selos dos Extintores   

Relatório de Inspeção Anual de 

Elevadores (RIA) 

  

Atestado do Sistema de Proteção a 

Descarga Atmosférica – SPDA 

  

Certificado de limpeza e desinfecção 

dos reservatórios 

  

Relatório das análises físico-químicas de 

potabilidade de água dos reservatórios e 

da rede 

  

Certificado de ensaios de pressurização 

em mangueiras 

  

Laudos de Inspeção Predial anteriores   

Certificado de ensaios de pressurização 

em cilindro de extintores 

  

Relatório do acompanhamento de rotina 

da Manutenção Geral 

  

Relatório dos acompanhamentos das 

Manutenções dos Sistemas 

  

Relatório de ensaios da água gelada e de 

condensação de sistemas de ar 

condicionado central 

  

Certificado de teste de estanqueidade do 

sistema de gás 

  

Relatórios de ensaios tecnológicos, caso 

tenham sido realizados. 

  

Relatórios dos Acompanhamentos das 

Manutenções dos Sistemas Específicos, 

tais como: ar condicionado, motores, 

antenas, bombas, CFTV, Equipamentos 

eletromecânicos e demais componentes. 

  

Fonte: adaptada de (IBAPE, 2012). 

Legenda: S- Sim; N- Não; NA- Não Aplicável. 

 



34 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Documentação Técnica 

Documentação (técnica) 
Entregue 

(S/N/NA) 

Analisada 

(S/N/NA) 

1. Memorial descritivo dos sistemas 

construtivos 

  

2. Projeto executivo   

3. Projeto as built   

4. Projeto de estruturas   

5. Projeto de Instalações Prediais   

5.1. Instalações hidráulicas   

5.2. Instalações de gás   

5.3. Instalações elétricas   

5.4. Instalações de cabeamento e 

telefonia 

  

5.5. Instalações do SPDA   

5.6. Instalações de climatização   

5.7. Combate a incêndio   

6. Projeto de Impermeabilização   

7. Projeto de Revestimentos em geral, 

incluído as fachadas. 

  

8. Projeto de Paisagismo   

Fonte: adaptada de (IBAPE, 2012). 

Legenda: S- Sim; N- Não; NA- Não Aplicável. 

 

Quadro 5: Documentação Administrativa 

Documentação (administrativa) 
Entregue 

(S/N/NA) 

Analisada 

(S/N/NA) 

1. Alvará de Construção   

2. Certificado de treinamento de brigada 

de incêndio 

  

3. Licença de funcionamento da 

prefeitura 

  

4. Licença de funcionamento do órgão 

ambiental competente 

  

5. Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, quando pertinente. 

  

6. Relatório de danos ambientais, quando 

pertinente. 

  

7. Contas de consumo de energia 

elétrica, água e gás. 

  

8. Certificado de Acessibilidade   

Fonte: adaptada de (IBAPE, 2012). 

Legenda: S- Sim; N- Não; NA- Não Aplicável. 
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3.4 Preenchimento do check-list 

 

A identificação das anomalias foi elaborada percorrendo todos os espaços 

acessíveis aos alunos, professores e demais membros da comunidade acadêmica. Dentre 

os ambientes analisados, tem-se: secretaria, coordenação de graduação, coordenação de 

pós-graduação, salas de aula, WC, recepção, memorial, loja, reprografia, laboratórios. 

Também foram realizados registros fotográficos das anomalias. A avaliação dos 

sistemas ocorreu basicamente por verificação visual. Os sistemas avaliados foram: de 

elementos estruturais, de vedação e revestimentos, de esquadrias e divisórias, de 

cobertura, de reservatórios e das instalações, relacionado às instalações elétricas, de 

prevenção e combate a incêndio. Com base na identificação das anomalias foram 

recomendadas as correções e prevenções das não conformidades. As anomalias foram 

listadas com os locais onde estão ocorrendo e suas respectivas recomendações, 

conforme a Quadro 6.  

 

Quadro 6: Listagem de Anomalias 

Anomalia Local Recomendação 

   

   

Fonte: Autor, 2017 

 

3.5 Determinação da prioridade pela matriz GUT 

 

Após a identificação classificou-se as anomalias em três parâmetros: gravidade, 

urgência e tendência. Onde gravidade pode ser entendida de modo geral como uma 

consequência caso não seja tomadas providencias necessárias, urgência pode ser 

entendida de modo geral como um prazo para intervenção e tendência pode ser 

entendida de modo geral como a proporção com que a anomalia se desenvolve. Foram 

atribuídas notas de 1 a 5 onde 5 é a pior situação. Para definir a prioridade multiplicou-

se os valores atribuídos aos três parâmetros e quanto maior o valor dessa multiplicação 

maior a prioridade desta anomalia. Após a definição das prioridades pode-se definir 

prazos de manutenção de 0 a 180 dias, conforme as Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1: Prioridade da Anomalia 

Anomalia G U T Prioridade Prazo 

      

      
Fonte: Autor, 2017 

 

Tabela 2: Prazos 

Intervalo da prioridade Prazos 

65-125 0 

37-64 30 

28-36 60 

19-27 90 

13-18 120 

9-12 150 

1-8 180 

Fonte: Autor, 2017  
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4 RESULTADOS  

 

As documentações solicitadas e analisadas estão presentes nos quadros 7, 8 

e 9. 

    

Quadro 7: Documentação de Manutenção 

Documentação (manutenção) 
Entregue 

(S/N/NA) 

Analisada 

(S/N/NA) 

Manual de Uso, Operação e 

Manutenção. 
N N 

Plano de Manutenção e Operação e 

Controle (PMOC) 
N N 

Selos dos Extintores S S 

Relatório de Inspeção Anual de 

Elevadores (RIA) 
NA N 

Atestado do Sistema de Proteção a 

Descarga Atmosférica – SPDA 
NA N 

Certificado de limpeza e desinfecção 

dos reservatórios 
N N 

Relatório das análises físico-químicas de 

potabilidade de água dos reservatórios e 

da rede 

N N 

Certificado de ensaios de pressurização 

em mangueiras 
N N 

Laudos de Inspeção Predial anteriores NA N 

Certificado de ensaios de pressurização 

em cilindro de extintores 
N N 

Relatório do acompanhamento de rotina 

da Manutenção Geral 
N N 

Relatório dos acompanhamentos das 

Manutenções dos Sistemas 
N N 

Relatório de ensaios da água gelada e de 

condensação de sistemas de ar 

condicionado central 

N N 

Certificado de teste de estanqueidade do 

sistema de gás 
NA N 

Relatórios de ensaios tecnológicos, caso 

tenham sido realizados. 
NA N 

Relatórios dos Acompanhamentos das 

Manutenções dos Sistemas Específicos, 

tais como: ar condicionado, motores, 

antenas, bombas, CFTV, Equipamentos 

eletromecânicos e demais componentes. 

N N 

Fonte: Autor, 2017 

Legenda: S- Sim; N- Não; NA- Não Aplicável. 
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Quadro 8: Documentação Técnica 

Documentação (técnica) 
Entregue 

(S/N/NA) 

Analisada 

(S/N/NA) 

1. Memorial descritivo dos sistemas 

construtivos 
S S 

2. Projeto executivo S S 

3. Projeto as built N N 

4. Projeto de estruturas S S 

5. Projeto de Instalações Prediais NA N 

5.1. Instalações hidráulicas S S 

5.2. Instalações de gás NA N 

5.3. Instalações elétricas S S 

5.4. Instalações de cabeamento e 

telefonia 
S S 

5.5. Instalações do SPDA N N 

5.6. Instalações de climatização S S 

5.7. Combate a incêndio S S 

6. Projeto de Impermeabilização S S 

7. Projeto de Revestimentos em geral, 

incluído as fachadas. 
S S 

8. Projeto de Paisagismo NA N 

Fonte: Autor, 2017 

Legenda: S- Sim; N- Não; NA- Não Aplicável. 

 

Quadro 9: Documentação Administrativa 

Documentação (administrativa) 
Entregue 

(S/N/NA) 

Analisada 

(S/N/NA) 

1. Alvará de Construção N N 

2. Certificado de treinamento de brigada 

de incêndio 
N N 

3. Licença de funcionamento da 

prefeitura 
N N 

4. Licença de funcionamento do órgão 

ambiental competente 
NA N 

5. Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, quando pertinente. 
NA N 

6. Relatório de danos ambientais, quando 

pertinente. 
NA N 

7. Contas de consumo de energia 

elétrica, água e gás 
S S 

8. Certificado de Acessibilidade NA N 

Fonte: Autor, 2017 

Legenda: S- Sim; N- Não; NA- Não Aplicável. 
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 A maior parte dos documentos que não foram entregues pode ser 

atribuída à administração da edificação, por se tratar de uma edificação pública muitos 

destes documentos possivelmente foram perdidos durante mudanças de uma gestão para 

outra ou simplesmente nunca existiram.  

A ausência de iluminação de emergência é uma anomalia endógena, ou seja, 

originária da própria edificação, pois na Figura 2 é possível visualizar que não tem um 

preparo prévio para a instalação deste sistema de iluminação como tomadas na altura de 

instalação do sistema.  

 

Figura 2: Corredor Inferior 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A ausência de sinalização de emergência é uma anomalia endógena, pois na 

Figura 3 é possível identificar a falta de placas fotoluminescentes indicativas de saídas 

de emergência. 
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Figura 3: Entrada e Saída da Edificação  

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A falta de identificação nos disjuntores dos quadros de energia é uma 

anomalia endógena, pois na Figura 4 é possível identificar a falta desta identificação.  

 

 Figura 4: falta identificar os disjuntores  

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 O quadro de disjuntores com sistemas incompatíveis podendo ser uma 

anomalia endógena ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante 

uma manutenção. É possível identificar na Figura 5 a ocorrência desta anomalia. 
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Figura 5: Disjuntor Inapropriado 

  

Fonte: Autor, 2017 

 

Os disjuntores inapropriados ao sistema podendo ser uma anomalia 

endógena ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante uma 

manutenção. É possível identificar na Figura 6 a ocorrência desta anomalia onde foi 

instalado um disjuntor trifásico só possuindo a necessidade da instalação de um 

disjuntor bifásico. 

 

Figura 6: Detalhe do Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 
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O extintor de incêndio fora do prazo de validade é uma anomalia funcional, 

ou seja, degradação do sistema pelo envelhecimento, como demonstrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Extintor de Incêndio Pavimento Superior 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Sistemas de bombas das cisternas com remendos na tubulação impróprios é 

uma anomalia exógena, originada provavelmente durante alguma manutenção da 

edificação, pois na Figura 8 é possível identificar uma fita de alta fusão enrolada na 

tubulação da bomba. 

 

Figura 8: Sistema de Bombas Cisterna 

 

Fonte: Autor, 2017 
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O descascamento da pintura é uma anomalia funcional, ou seja, degradação 

do sistema pelo envelhecimento, ou uma anomalia endógena causada por erros na 

execução da pintura esta anomalia pode ser exemplificada na Figura 9. 

 

Figura 9: Descascamento de Pintura em Textura 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

As ligações elétricas de tomadas no sistema de iluminação é uma anomalia 

exógena, originada provavelmente durante alguma manutenção da edificação, pois na 

Figura 10 é possível identificar uma diferenciação do padrão construtivo. 

 

Figura 10: tomada para o bebedouro ligada no sistema de iluminação 

 

Fonte: Autor, 2017 
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As fissuras e trincas nos revestimentos do banheiro é uma anomalia 

endógena, ou seja, originária da própria edificação, pois as fissuras são resultados de um 

recalque diferencial na estrutura. Esta anomalia é possível ser visualizada na Figura 11.  

 

Figura 11: Fissuras e Trincas no Revestimento do WC 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Os pisos com fissuras e trincas é uma anomalia endógena, ou seja, originária 

da própria edificação, pois as fissuras são resultados de um recalque diferencial na 

estrutura. Esta anomalia é possível ser visualizada na Figura 12. 

 

Figura 12: Fissuras e Trincas no Piso  

 

Fonte: Autor, 2017 
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A formação de mofo e bolor na pintura é uma anomalia natural, ou seja, 

originária de fenômenos da natureza. Esta anomalia é possível ser visualizada na Figura 

13. 

 

Figura 13: Caixa de Passagem Aberta 

 

Fonte: Autor,2017 

 

A desagregação da pintura é uma anomalia funcional, ou seja, degradação 

do sistema pelo envelhecimento, como demonstrado na Figura 14. 

 

Figura 14: Telha e Calhas 

 

Fonte: Autor, 2017 
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A placa da galeria pluvial danificada é uma anomalia exógena, originada 

por terceiros. Na Figura 15 é possível visualizar esta anomalia. 

 

Figura 15: Tampa da  Galeria 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A escada de acesso à laje da caixa de água em processo de oxidação é uma 

anomalia funcional, originada pelo envelhecimento natural da pintura de proteção da 

estrutura metálica. Na Figura 16 é possível visualizar esta anomalia. 

 

Figura 16: Laje de Acesso  para Caixa d’Água 

 

Fonte: Autor, 2017 
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As fissuras nas divisórias de gesso é uma anomalia endógena, ou seja, 

originária da própria edificação, pois as fissuras são resultados de um recalque 

diferencial na estrutura. Esta anomalia é possível ser visualizada na Figura 17. 

 

Figura 17: Fissura Divisoria de Gesso   I 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A ausência de equipamento reserva (bomba de água) provavelmente é uma 

anomalia exógena. Ocorreu provavelmente ao retirar o equipamento para algum reparo 

e até o momento da inspeção não foi recolocado. Conforme a Figura 18. 

 

Figura 18: Falta Bomba Reserva 

 

Fonte: Autor, 2017 
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A fiação elétrica sem distinção de cores correta. Pode ser uma anomalia 

endógena ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante uma 

manutenção. É possível identificar na Figura 19 a ocorrência desta anomalia. 

 

Figura 19: Detalhe do Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Falha no fechamento das canaletas para passagem de fios é provavelmente 

uma anomalia exógena. É possível identificar a ocorrência na Figura 20. 

 

Figura 20: Fio Exposto  

 

Fonte: Autor, 2017 
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Os quadros de disjuntores com aberturas pode ser uma anomalia endógena 

ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante uma manutenção. É 

possível identificar a ocorrência na Figura 21. 

 

Figura 21: Abertura no Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

As tomadas sem a fixação devida é provavelmente uma anomalia exógena. 

É possível identificar a ocorrência na Figura 22. 

 

Figura 22: Tomada à Fixar  

 

Fonte: Autor, 2017 
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As caixas de passagem abertas são provavelmente uma anomalia exógena. É 

possível identificar a ocorrência na Figura 23. 

 

Figura 23: Caixa de Passagem Aberta 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O acúmulo de folhas e galhos nas calhas é uma anomalia natural. É possível 

identificar a ocorrência na Figura 24. 

 

Figura 24: Calhas 

 

Fonte: Autor, 2017 
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O acúmulo de partículas próximas ao ralo tipo abacaxi é uma anomalia 

natural. É possível identificar a ocorrência na Figura 25. 

 

Figura 25: Ralo Abacaxi  da Laje Caixa d’Água 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O acúmulo de folhas nas telhas e nos rufos é uma anomalia natural. É 

possível identificar a ocorrência na Figura 26. 

 

Figura 26: Telhas e Rufos 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A tampa da laje caixa de água danificada com armadura exposta é 

provavelmente uma anomalia exógena. É possível identificar a ocorrência na Figura 27. 
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Figura 27: Sobre Tampa da Laje Caixa d’Água 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O acúmulo de lodo na laje de acesso a caixa de água é uma anomalia 

natural. É possível identificar a ocorrência na Figura 28. 

 

Figura 28: Acesso para Barrilete Caixa d’Água 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

As instalações hidráulicas com ausência dos sifões pode ser uma anomalia 

endógena ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante uma 

manutenção. É possível identificar na Figura 29 a ocorrência desta anomalia. 
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Figura 29: Falta de Sifões 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Os danos no revestimento cerâmico dos banheiros é uma anomalia exógena 

provavelmente ocorreu durante manutenção ou instalação dos chuveiros. É possível 

identificar na Figura 30 a ocorrência desta anomalia. 

 

Figura 30: Revestimento do Banheiro a Recuperar 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Os fios expostos próximo ao quadro de comando pode ser uma anomalia 

endógena ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante uma 

manutenção. É possível identificar na Figura 31 a ocorrência desta anomalia. 
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Figura 31: Quadro de Comando 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

As grades das janelas em processo de oxidação é uma anomalia funcional, 

originada pelo envelhecimento natural da pintura de proteção da estrutura metálica. Na 

Figura 32 é possível visualizar esta anomalia. 

 

Figura 32: Grades das Janelas Oxidadas 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Os equipamentos de iluminação com mau funcionamento (lâmpadas 

queimadas) é uma anomalia funcional, originada pelo envelhecimento natural da pintura 

de proteção da estrutura metálica. Na Figura 33 é possível visualizar esta anomalia. 
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Figura 33: Lampada Queimada da Sala 03 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

O forro em PVC com aberturas é uma anomalia exógena provavelmente 

ocorreu durante manutenção. É possível identificar na Figura 34 a ocorrência desta 

anomalia. 

 

Figura 34: Abertura no Forro  

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A ausência ou sinalização inadequada dos extintores pode ser uma anomalia 

endógena ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante uma 

manutenção e uso. É possível identificar na Figura 35 a ocorrência desta anomalia. 
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Figura 35: Extintor de Incêndio do Pavimento Inferior 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A Mangueira de incêndio dobrada de forma inadequada pode ser uma 

anomalia endógena ou exógena, pois pode existir desde a sua execução como durante 

uma manutenção e uso. É possível identificar na Figura 36 a ocorrência desta anomalia. 

 

Figura 36: Mangueira de Incêndio do Pavimento Superior 

 

Fonte: Autor, 2017 
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As instalações hidráulicas adaptadas pode ser uma anomalia endógena ou 

exógena, pois pode existir desde o seu projeto como durante uma instalação não 

prevista deste subsistema. É possível identificar na Figura 37 a ocorrência desta 

anomalia. 

 

Figura 37: Instalações  Hidráulicas Adaptadas 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

A incompatibilidade de subsistemas da edificação pode ser uma anomalia 

endógena ou exógena, pois pode existir desde o seu projeto como durante uma 

instalação não prevista deste subsistema. É possível identificar na Figura 38 a 

ocorrência desta anomalia. 

 

Figura 38: Incompatibilidade de Sistemas 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Listadas todas as anomalias, o local onde estão ocorrendo e as 

recomendações para sanar todas as ocorrências, foi montado o Quadro 10. As figuras 

anteriormente expostas não são as únicas anomalias encontradas, outras similares estão 

em anexo assim como imagens com características específicas da edificação. 

 

Quadro 10: Anomalias, suas Localizações e Recomendações.  

Anomalia Local Recomendação 

Ausência de iluminação de 

emergência 
Toda a edificação 

Instalação das iluminações de 

emergência segundo a 

NBR10.898 

Ausência de sinalização de 

emergência 
Toda a edificação 

Instalação das sinalizações de 

emergência segundo a NBR 

13434 partes 1,2 e 3 

Falta de identificação nos 

disjuntores dos quadros de 

energia 

Quadro de energia 

para sistemas de 

ar-condicionado 

Adicionar a identificação 

conforme a NBR 5410 

Quadro de disjuntores com 

sistemas incompatíveis 

Quadro do 

pavimento inferior 

Substituição dos sistemas 

incompatíveis com o quadro. 

Permitindo assim o seu 

fechamento adequado e evitando 

a exposição de partes condutoras 

de energia. Sempre em acordo 

com a NBR5410 

Disjuntores inapropriados 

ao sistema 

Maioria dos  

quadros de energia 

Substituição dos sistemas 

incompatíveis com o sistema 

elétrico (não utilizar disjuntores 

com um número superior ao 

número de fases necessário). 

Sempre em acordo com a 

NBR5410 

Extintores de incêndio fora 

do prazo de validade 
Todos 

Substituição ou recarga dos 

mesmos segundo as NBR12692 e 

NBR 12693 

Sistemas de bombas das 

cisternas com remendos na 

tubulação impróprios 

Casa de bombas 

Readequação na instalação 

hidráulica de acordo com 

NBR5626 

Descascamento da pintura 
Na fachada da 

edificação 

Substituição da pintura antiga em 

acordo com a NBR13245 

Ligações elétricas de 

tomadas no sistema de 

iluminação 

Próximo ao 

bebedouro 

Ligação da tomada no sistema 

devido. De acordo com a 

NBR5410 
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Quadro 10: Anomalias, suas Localizações e Recomendações. (continuação) 

Anomalia Local Recomendação 

Fissuras e trincas nos 

revestimentos do wc 

No banheiro 

masculino 

Fissuras causadas por um 

provável recalque da estrutura. 

Realizar um controle de 

fissuração e substituição do 

revestimento danificado 

Pisos com fissuras e trincas 
Principalmente 

nos corredores 

Fissuras causadas por um 

provável recalque da estrutura. 

Realizar um controle de 

fissuração e o fechamento das 

fissuras com uma argamassa 

epóxi de alta resistência 

Formação de mofo e bolor 

na pintura 

Na fachada da 

edificação 

Substituição da pintura antiga em 

acordo com a NBR13245 

Desagregação da pintura 
Na fachada da 

edificação 

Substituição da pintura antiga em 

acordo com a NBR13245 

Placa da galeria pluvial 

danificada 

No contorno da 

edificação 
Substituição da placa danificada 

Escada de acesso a laje da 

caixa de água em processo 

de oxidação 

Na laje superior 
Substituição da pintura antiga em 

acordo com a NBR13245 

Fissuras nas divisórias de 

gesso 

Próximo às 

fissuras no piso 

Fissuras causadas por um 

provável recalque da estrutura. 

Realizar um controle de 

fissuração e o fechamento das 

fissuras com gesso 

Ausência de equipamento 

reserva (bomba de água) 
na casa de bombas Adquirir um novo equipamento 

Fiação elétrica sem 

distinção de cores correta 
Toda a edificação 

Substituição da fiação por cores 

distintas conforme indicado na 

NBR5410 

Falha no fechamento das 

canaletas para passagem de 

fios 

Diversas salas 

Providenciar o fechamento das 

canaletas para atender a 

NBR5410 

Quadro de disjuntores com 

aberturas 

Quadros do 

pavimento inferior 

e superior 

Providenciar o fechamento para 

atender a NBR5410 

Tomadas sem a fixação 

devida 

Próximo ao 

bebedouro e na 

sala 5 

Fixar a tomada evitando que a 

fiação se solte 

Caixas de passagem para 

fios aberta 

No entorno da 

edificação 

Providenciar o fechamento para 

atender a NBR5410 

Acúmulo de folhas e galhos 

nas calhas 
Na laje superior 

Efetuar limpezas periódicas a fim 

de evitar este acúmulo 
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Quadro 10: Anomalias, suas Localizações e Recomendações. (continuação) 

Anomalia Local Recomendação 

Acúmulo de partículas 

próximo ao ralo tipo 

abacaxi 

Na laje superior 
Efetuar limpezas periódicas a fim 

de evitar este acúmulo 

Acúmulo de folhas nas 

telhas e nos rufos 
Na laje superior 

Efetuar limpezas periódicas a fim 

de evitar este acúmulo 

Tampa da laje caixa de água 

danificada com armadura 

exposta 

Na laje superior Recompor a tampa 

Acúmulo de lodo na laje de 

acesso a caixa de água 
na laje superior 

Acúmulo provável devido ao mau 

funcionamento do sistema de 

drenagem das águas pluviais. 

Verificar o escoamento da água 

até os ralos tipo abacaxi 

Instalações hidráulicas com 

ausência dos sifões 

Banheiros e 

bebedouros 

Instalações de sifões garantindo 

uma disposição e forma de "U" 

para evitar o retorno de gases 

Danos no revestimento 

cerâmico dos WC 
Nos chuveiros 

Recompor os revestimentos 

cerâmicos danificados 

Fios expostos próximo ao 

quadro de comando 

Na casa de 

bombas 

Os fios devem estar passando 

dentro de eletrodutos ou similares 

conforme NBR5410 

Grades das janelas em 

processo de oxidação 
Todas 

Substituição da pintura antiga em 

acordo com a NBR13245 

Equipamentos de 

iluminação com mau 

funcionamento (lâmpadas 

queimadas) 

Diversas salas Substituição das lâmpadas 

Forro em PVC como 

aberturas 
Diversas salas 

Providenciar o fechamento do 

forro 

Ausência ou sinalização 

inadequada dos extintores 
Todos 

Providenciar a sinalização 

adequada conforme as NBR12692 

e NBR 12693 

Mangueira de incêndio 

dobrada de forma 

inadequada 

Todas 

A mangueira deve ser enrolada na 

forma aduchada conforme a 

NBR12779 

Instalações hidráulicas 

adaptadas 

Na casa de 

bombas 

Providenciar instalações 

hidráulicas definitivas 

Incompatibilidade de 

subsistemas da edificação 

Todas as salas na 

passagem dos 

drenos dos ar-

condicionado 

Providenciar uma 

compatibilização dos sistemas 

com o objetivo de um sistema não 

interferir nas funcionalidades do 

outro 
Fonte: Autor, 2017 
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Após a listagem das anomalias foi possível classificar a prioridade por meio 

da matriz de GUT para cada uma delas e assim determinar um prazo para efetuar as 

correções. As anomalias foram listadas em ordem decrescente de prioridade conforme a 

Tabela 3. 

 

Tabela 3: Anomalias, Prioridade e Prazo.  

Anomalia G U T Prioridade Prazo 

Ausência de iluminação de emergência 5 4 2 40 30 

Ausência de sinalização de emergência 5 4 2 40 30 

Falta de identificação nos disjuntores dos 

quadros de energia 
4 4 2 32 60 

Quadro de disjuntores com sistemas 

incompatíveis 
4 4 2 32 60 

Disjuntores inapropriados ao sistema 4 4 2 32 60 

Extintores de incêndio fora do prazo de 

validade 
4 4 2 32 60 

Sistemas de bombas das cisternas com 

remendos na tubulação impróprios 
3 3 3 27 90 

Descascamento da pintura 3 3 3 27 90 

Ligações elétricas de tomadas no sistema de 

iluminação 
3 3 3 27 90 

Fissuras e trincas nos revestimentos do WC 3 2 3 18 120 

Pisos com fissuras e trincas 3 2 3 18 120 

Formação de mofo e bolor na pintura 3 2 3 18 120 

Desagregação da pintura 3 2 3 18 120 

Placa da galeria pluvial danificada 3 3 2 18 120 

Escada de acesso à laje da caixa de água em 

processo de oxidação 
3 3 2 18 120 

Fissuras nas divisórias de gesso 3 3 2 18 120 

Ausência de equipamento reserva (bomba de 

água) 
3 3 2 18 120 

Fiação elétrica sem distinção de cores 3 3 2 18 120 
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Tabela 3: Anomalias, Prioridade e Prazo (continuação). 

Anomalia G U T Prioridade Prazo 

Falha no fechamento das canaletas para 

passagem de fios 
3 3 2 18 120 

Quadro de disjuntores com aberturas 3 3 2 18 120 

Tomadas sem a fixação devida 3 3 2 18 120 

Caixas de passagem para fios aberta 3 3 2 18 120 

Acúmulo de folhas e galhos nas calhas 2 2 3 12 150 

Acúmulo de partículas próximo ao ralo tipo 

abacaxi 
2 2 3 12 150 

Acúmulo de folhas nas telhas e nos rufos 2 2 3 12 150 

Tampa da laje caixa de água danificada com 

armadura exposta 
2 2 3 12 150 

Acúmulo de lodo na laje de acesso a caixa de 

água 
2 2 3 12 150 

Instalações hidráulicas com ausência dos 

sifões 
2 2 3 12 150 

Danos no revestimento cerâmico dos WC 3 2 2 12 150 

Fios expostos próximo ao quadro de 

comando 
3 2 2 12 150 

Grades das janelas em processo de oxidação 2 2 3 12 150 

Equipamentos de iluminação com mau 

funcionamento (lâmpadas queimadas) 
3 2 2 12 150 

Forro em PVC como aberturas 3 2 2 12 150 

Ausência de sinalização dos extintores 3 2 2 12 150 

Mangueira de incêndio dobrada de forma 

inadequada 
3 2 2 12 150 

Instalações hidráulicas adaptadas 2 2 2 8 180 

Incompatibilidade de subsistemas da 

edificação 
2 1 2 4 180 

 Fonte: Autor, 2017  
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Com os dados da Tabela 3 foi possível verificar a ocorrência para cada 

intervalo de prioridade conforme Tabela 4 onde é possível identificar que a maior parte 

das ocorrências de anomalias teve um intervalo de prioridade de 12 até 18, ou seja, as 

anomalias em sua grande maioria não acarretam grandes riscos. 

 

Tabela 4: Ocorrência dos Intervalos de Prioridade  

Intervalo da 

prioridade 
Prazos Ocorrência Percentual 

65-125 0 0 0% 

37-64 30 2 5% 

28-36 60 4 11% 

19-27 90 3 8% 

13-18 120 13 35% 

9-12 150 13 35% 

1-8 180 2 5% 

Total de 

anomalias  
37 100% 

Fonte: Autor, 2017 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho esclarece a importância fundamental da realização da inspeção 

predial durante toda a vida útil da edificação assim como a realização da manutenção 

preventiva e corretiva. Foram verificadas todas as áreas do bloco didático prof. Thelmo 

Maia Gomes e, desse modo, seguiu-se toda a metodologia baseada na norma de 

inspeção predial nacional da (IBAPE, 2012), verificando e analisando as anomalias e 

falhas presentes na edificação, realizando uma listagem de verificações e, por fim, uma 

ordem de prioridades para poder concretizar um plano de manutenção adequado.  

Foi exposto claramente que o devido trabalho de inspeção predial requer 

mais de uma especialização em áreas diferentes para o nível da inspeção realizada, as 

áreas abordadas neste relatório não abrangeram as áreas relativas ao engenheiro 

mecânico como a inspeção de máquinas como ar-condicionado e elevador. O laudo só 

pode ser fornecido por profissionais da área devidamente habilitados no CREA/CAU. 

Com a conclusão deste trabalho, os responsáveis pelo bloco didático prof. 

Thelmo Maia Gomes estarão cientes do plano de manutenção a ser adotado nesse caso, 

permitindo, caso essa manutenção seja realizada, prolongar a vida útil da edificação e, 

desse modo, garantir a todos os usuários desta edificação conforto e segurança. Além 

disso, deverá ser mantida uma periodicidade de inspeções e manutenções a serem 

realizadas para garantir o seu bom funcionamento. 
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Figura 39: Fachada Lateral 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 40: Placa de Inauguração  

 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 41: Entrada do Bloco 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 42: Quadros Informativos 

 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 43: Placas Metálicas com Ferrugem  

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

Figura 44: Banheiro com  Acessibilidade 

 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 45: Descida do Barrilete 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 46: Bomba de Pressurização 

 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 47: Quadro Comando Cisterna 

 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 48: Quadro Comando da Caixa d’Água 

 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 49: Fissuras e Trincas no Piso –  I 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 50: WC -  Recuperar Revestimento 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 51: Fissuras no Piso – II 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 52: Fissuras no Piso – III 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 53: Fissuras e Trincas  no Piso – II 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 54: Esquadrias em Alumínio 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 55: Fachadas 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 56: Esqudrias (brise) Metalicas Oxidadas 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 57: Fachada com Trincas, Mofo e Bolor 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 58: Fachada Recuperação da Pintura 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 59: Acesso Laje Caixa d’Água 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 60: Fachada 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 61: Fissuras na Divisoria de Gesso – II 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 62: Quadro de Energia do Pavimento Superior  

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 63: Luminária do Núcleo de Estudos  

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 64: Luminária da Sala 14 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 65: Abertura no Forro – II 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 66: Quadro de Energia – I 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

Figura 67: Quadro de Energia – II 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 68: Quadro de Energia – III 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 69: Quadro de Rede 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

Figura 70: Cabos de Rede 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 71: Sala 03 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 72: Detalhe dos Fios 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 73: Abertura no Forro  

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 74: Lâmpada Queimada da Sala 04 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 75: Lâmpada Queimada da Sala de Estudos 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 76: Lâmpada Queimada da Sala 05 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 77: Fixação Inapropriada – I 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 78: Fixação Inapropriada – II 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 79: Fio Exposto II  

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 80: Abertura no Forro 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 81: Incompatibilidade de Projetos 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 82: Incompatibilidade de Projetos 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 83: Ausência do Fechamento do Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 84: Caixa de Passagem Aberta 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 85: Recomposição da Pintura Inadequada 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 86: Diversos Erros no Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Quadro com Isolamento Inadequado 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 88: Detalhe do Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 89: Detalhe do Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 90: Quadro das Bombas 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 91:  Detalhe do Quadro das Bombas 

 

Fonte: Autor, 2017 

Figura 92: Fios com Mesma Cor 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 93: Fechamento do Forro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 94: Abertura no Forro 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 95: Abertura no Quadro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

Figura 96: Caixa de Passagem Aberta 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 97: Disjuntores Inapropriados 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 98: Caixa de Disjuntores sem Parafusos 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 99: Corredor Inferior 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 100: Corredor Superior 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 101: Mangueira de Incêndio do Pavimento Inferior 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

Figura 102: Incompatibilidade de Projetos 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 103: Instalação Hidráulica Adaptada 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

Figura 104: Incompatibilidade de Sistemas 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 105: Incompatibilidade de Sistemas – I 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 106: Incompatibilidade de Sistemas – II 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

 

 

  



103 

 

 

 

 

Figura 107: Incompatibilidade de Sistemas – III 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 108: Incompatibilidade de Sistemas – IV 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Figura 109: Incompatibilidade de Sistemas – V 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Figura 110: Incompatibilidade de Projetos – VI 

 

Fonte: Autor, 2017 


