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RESUMO 

 

A Inspeção predial é um assunto 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 edificação. Porém, a inspeção predial não pode ocorrer 

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

conservação dos edifícios, juntamente com condições adequadas de segurança e conforto aos 

usuários. Neste cenário, a prefeitura de Fortaleza, tornou obrigatória a inspeção predial em 

conjunto com um plano de manutenção, para certos tipos de edificações, e definiu diretrizes e 

metodologias para este processo. 

Por esta razão, o trabalho consiste na realização da inspeção predial de um edifício 

residencial, seguindo as diretrizes definidas pelo município de Fortaleza. O objetivo desta 

inspeção é atingir um pleno detalhamento das condições de segurança e habilidade do imóvel. 

Para tal foi feita uma vistoria acompanhada de elaboração de relatório fotográfico de todas as 

anomalias encontradas. Em seguida foi utilizada a ferramenta matriz GUT (Gravidade, 

Urgência e Tendência) para definir uma lista das prioridades a serem sanadas e, por fim, 

apresentadas recomendações técnicas e avaliar o plano de manutenção da edificação. 

 

 

Palavras-chave: Inspeção Predial. Manutenção Predial. Laudo de Inspeção Predial. 

Diagnóstico de edificação. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The building inspection has been a key issue in Brazil in recent years, mainly due to the 

occurrence of major accidents and the appearance of some municipal laws that make this 

activity compulsory for certain types of buildings. However, the building inspection cannot 

occur alone, since 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. In this 

scenario, the city of Fortaleza made building inspection mandatory in conjunction with a 

maintenance plan for certain types of buildings, and defined guidelines and methodologies for 

this process. 

For this reason, this work consists in the realization of the building inspection of a 

residential building, following the guidelines defined by the city of Fortaleza. The purpose of 

this inspection is to achieve a full detail of the security and ability of the property. For this 

purpose, a survey was carried out together with the preparation of a photographic report of all 

the anomalies found. Next, was made use of a tool called FEMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) to define a list of priorities to be remedied and, finally, to present technical 

recommendations and evaluate the maintenance plan of the building. 

 

Keywords: Building Inspection. Building Maintenance. Building Inspection Report. Building 

Diagnostics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

As manifestações patológicas estão presentes em um número elevado de 

edificações e suas consequências vão muito além de problemas estéticos. São em parte 

responsáveis pela queda do desempenho de edificações, desvalorizam imóveis, alteram a 

salubridade, provocam constrangimento psicológico e, outros efeitos indesejados para uma 

edificação (THOMAZ, 1989). 

Para solucionar ou evitar esses problemas, há necessidade de diagnosticar as 

edificações com o intuito de identificar estas anomalias e falhas, bem como suas causas. Esse 

diagnóstico deve ser conduzido por profissionais capacitados, que devem ter o conhecimento e 

a habilidade para chegar às causas das manifestações, utilizando-se de um método científico de 

análise, para que, posteriormente, sejam recomendadas as possíveis soluções 

(LICHTENSTEIN, 1986). 

Tendo em mente essa necessidade, a Prefeitura de Fortaleza, no dia 16 de julho de 

2012, instaurou a Lei 9.913, na qual tornou obrigatório, que os edifícios de Fortaleza passem, 

de forma periódica, por uma vistoria e o cumprimento da manutenção preventiva necessária. 

Apesar da obrigatoriedade prevista pela lei, houve um baixo número de edificações 

inspecionadas no período de 2012 a 2014, causado pela falta de fiscalização da prefeitura. 

Em 2 de março de 2015, ocorreu a queda de um varanda do Edifício Versailles, 

localizado na esquina das ruas Ana Bilhar e Joaquim Nabuco, no bairro da Varjota, esse 

acidente causou a morte de um operário que trabalha em uma reforma no edifício (Após o 

acidente houve uma pressão sobre prefeitura para que se fosse regulamentada a Lei 9.913, de 

inspeção predial, isso gerou a criação do Decreto 13.616/2015, que estabeleceu atividades e 

processos com base na lei de inspeção, junto com a previsão de fiscalização e multa para quem 

não a seguisse.  
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Figura 1 – Queda da varanda do Edifício Versailles. 

 

Fonte: http://opovo.com/ (2018) 

Após três anos da criação do decreto, ainda é grande a quantidade de edificações 

que necessitam realizar a inspeção em Fortaleza. Uma das principais razões dessa baixa 

quantidade de edificações inspecionadas se dá em virtude dos adiamentos da fiscalização da 

prefeitura, que cria uma falta de incentivo à busca da vistoria pelos responsáveis dos edifícios. 

Entretanto, a inspeção é muito importante para as edificações e deveriam ser feitas 

independentes da fiscalização da prefeitura. 

Dessa forma, é possível identificar a necessidade de melhorar a divulgação da auto 

vistoria, conscientizando os responsáveis pelos imóveis da importância da realização da mesma 

para segurança das edificações. 

Este trabalho tem, portanto, a finalidade de contribuir para a divulgação de um 

método para a autovistoria, por meio da apresentação de um estudo de caso referente a uma 

edificação da cidade de Fortaleza. 

Para este objetivo o trabalho se desenvolve com o processo de inspeção predial de 

uma edificação residencial, seguindo as diretrizes da Lei 9.913 e do Decreto 13.616/2015. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O principal objetivo do presente trabalho é elaborar um estudo de caso para analisar a 

influência da gestão do prédio e da sua manutenção no aparecimento de manifestações 

patológicas. Este estudo, além de registrar a situação presente da edificação, também visa 

apresentar fundamentos técnicos e prioridades de ação para futuras intervenções. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Apresentar uma revisão de documentos e histórico da edificação; 

b) Vistoriar de forma preliminar para entendimento do estado de conservação; 

c) Analisar as informações coletadas; 

d) Elaborar o roteiro técnico; 

e) Realizar a inspeção predial; 

f) Analisar os resultados do estudo de caso. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo é composto por dados contidos na literatura sobre a base teórica 

envolvendo o processo de diagnostico estrutural, focado na inspeção predial e nas causas, 

prevenção e reparo, das manifestações patológicas. 

 

2.1 Engenharia Diagnóstica em Edificações 

Segundo Oliveira (2009), a Engenharia Diagnóstica em Edificações é a arte de criar 

ações proativas, por meio dos diagnósticos, prognósticos e prescrições técnicas, visando a 

qualidade total. Para explicar de forma mais cotidiana essa definição, vários autores fazem um 

paralelo com a metodologia da medicina, em que o paciente é a edificação e os médicos são os 

engenheiros encarregados da avaliação. Esta comparação se baseia nos procedimentos médicos, 

nos quais o profissional de medicina inicia identificando os sintomas do paciente e, por meio 

de exames e outras avaliações técnicas, os enquadra em um diagnóstico, para posteriormente 

propor uma prescrição médica com o intuito de sanar o problema.  

 

2.1.1 Fases da edificação e seu diagnóstico 

Segundo Gomide (2015), as principais fases do processo construtivo de uma edificação, 

estão representadas pelo tradicional PPEU (planejamento, projeto, execução e uso): 

I. Planejamento Preliminar. 

Se baseia na promoção imobiliária, através de folder ilustrativo, estande de vendas e 

minuta de contrato com memorial básico, costuma apresentar falhas, imperfeições e 

contradições nesse conjunto de informações, recomendando, portanto, ações proativas 

nessa fase. 

II. Fase de Projeto. 

Consiste na produção de projetos, com o intuito de criar um modelo mais detalhado da 

edificação, idealizado no Planejamento Preliminar. Os projetos contemplam diversas 

disciplinas da edificação, como estrutura, fundação, instalações elétricas e hidráulicas, 

dentre outras especialidades. Essa etapa, em geral, exige auditorias para o atendimento 

das conformidades quanto à observância das normas, legislação municipal, estadual e 

federal e desempenho dos componentes e sistemas construtivos, sem embargo da sua 

compatibilidade com as necessidades dos usuários e atualização tecnológica. 
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III. Fase de Execução:  

Consiste na construção do empreendimento, essa etapa também exige uma avaliação 

sobre os três grupos com ação proativas, sendo eles a mão-de-obra, os materiais de 

construção e o método construtivo. Para garantir a qualidade do processo construtivo, 

este será analisado por meio de Vistoria das especificações, ou Inspeção das condições 

técnicas, ou ainda com a Auditoria dos sistemas construtivos. 

IV. Fase de Uso. 

Essa fase requer atenção com a manutenção e respectiva visão sistêmica tridimensional, 

incluindo aspectos técnicos, de uso e da própria manutenção, como preconiza a 

tradicional teoria da Inspeção Predial. 

Figura 2 - Fluxo de uma Edificação 

 

Fonte: GOMIDE (2015) 

 

2.1.2 Ferramentas Diagnósticas 

Segundo Oliveira (2009), as principais ferramentas da Engenharia Diagnóstica são os 

procedimentos técnicos investigativos que podem ser classificados pela sua progressividade e 

estão representados pelas vistorias, inspeções, auditorias e consultorias. 
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Ainda segundo o autor, as sutis diferenças entre as ferramentas confundem até mesmo 

os próprios peritos, pois nunca houve a elaboração de uma conceituação geral, que atendesse, 

exclusividade, aos objetivos técnicos. Sempre prevaleceu a tradicional conceituação de base 

jurídica da Engenharia Legal, consoante apregoam até hoje algumas normas antigas da ABNT 

e do IBAPE, todas embasadas na resolução do CONFEA nº 345, de 27 de junho de 1990, que 

se basearam na tradicional versão jurídica, apontando o seguinte: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução define-se: 

a) VISTORIA é a constatação de um fato mediante exame 

circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que 

constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. 

b) ARBITRAMENTO é a atividade que envolve tomada de 

decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente 

controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos. 

c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação 

técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um 

direito ou de um empreendimento. 

d) PERÍCIA é a atividade que envolve a apuração das causas 

que motivaram determinado evento ou de asserção de 

direitos.  

e) LAUDO é a peça no qual o perito, profissional habilitado, 

relata o que observou e dá suas conclusões ou avalia o valor 

de coisas ou direitos, fundamentadamente. 

Segundo Gomide (2015), as principais ferramentas da Engenharia Diagnóstica são os 

procedimentos técnicos investigativos que podem ser classificados pela sua progressividade e 

então representados pelas vistorias, inspeções, auditorias e consultorias. De forma simplista, 

pode-se bem resumir as ferramentas pelo seu nível de avaliação, ou seja: vistorias constatam; 

as inspeções analisam; as auditorias atestam; as perícias apuram causas; e as consultorias se 

servem de todos os conhecimentos anteriores para fazer as prescrições técnicas. 
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Figura 3 - Escada de Diagnóstico 

 

Fonte: GOMIDE (2015) 

Colocando tem termos mais técnicos, essas ferramentas podem ser definidas como: 

• Vistoria: faz a constatação técnica de determinado fato, condição ou direito relativo a 

um objeto; 

• Inspeção: é a análise técnica de fato, condição ou direito relativo a um objeto; 

• Auditoria: faz o atestamento técnico de conformidade de um fato, condição ou direto 

relativo a um objeto; 

• Perícia: apura de forma técnica as origens, causa e mecanismos de ação de um fato, 

condição ou direito relativo a um objeto; 

• Consultoria: faz a prescrição técnica a respeito de um fato condição ou direito relativo 

a um objeto. 

 

Aplicando esses conceitos na área de Engenharia Diagnóstica em Edificação, pode-se 

enunciar os seguintes conceitos específicos: 

• Vistoria em Edificação: faz uma constatação de forma técnica, das condições da 

edificação, por meio de verificação “in loco”; 

• Inspeção em Edificação: faz uma análise técnica, das condições da edificação, por meio 

de verificação “in loco” e solicitações de ensaios técnicos para conferência; 

• Auditoria em Edificações: faz o atestamento técnico de conformidade da edificação, por 

meio da avaliação técnica ‘in loco’ e por ensaios técnicos de amostragem e localizados; 
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• Perícia: determina as origens, causa e mecanismos de ação das condições da edificação; 

• Consultoria: faz a prescrição técnica a respeito das condições relativas a edificação. 

 

2.2 Inspeção Predial 

 

Neste capítulo serão abordados os principais aspectos relacionados à inspeção predial e 

ao seu diagnóstico de edificações. 

 

2.2.1 Normas de apoio 

 

A NBR 5674 de 2012 é responsável por definir os requisitos para a gestão do sistema 

de manutenção de edificações. Em seu escopo, é determinado para gestão do sistema de 

manutenção a preservação das características originais da edificação, além de prevenir a perda 

de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes 

(VILLANUEVA, 2015). 

A Norma abrange mais detalhadamente questões de manutenções e, principalmente, 

quanto ao Programa de Manutenção, e também contempla a inspeção predial, citando o 

conteúdo básico do laudo de inspeção. 

Segundo a norma, a inspeção deve considerar: um roteiro de inspeções dos sistemas, 

subsistemas, elementos, e componentes da edificação; as formas de manifestações esperadas da 

degradação natural dos sistemas, conforme indicações do manual, e que resultem em risco à 

saúde e segurança dos usuários; as solicitações e reclamações dos usuários ou proprietários. 

 

2.2.2 Regulamentação da inspeção de edificações em Fortaleza 

 

A legislação municipal que instituiu e regulamenta a inspeção predial em Fortaleza é a 

Lei 9.9913/2012 e o Decreto 13.616/2015. Eles definem que o objetivo principal é a realização 

de vistoria técnica, por meio de inspeção predial, visando à manutenção preventiva e periódica 

das edificações e dos equipamentos, públicos ou privados no Município de Fortaleza. 
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Alguns termos são definidos por essa legislação sendo eles: 

• Vistoria: visita técnica realizado por Engenheiro ou Arquiteto para caracterizar uma 

obra em andamento ou uma edificação concluída, quanto aos seus diversos aspectos 

físicos, ao seu uso e manutenção; 

• Profissional habilitado: Engenheiro e/ou Arquiteto; 

• Análise da Manutenção: análise da conformidade da manutenção dos sistemas 

(estrutural, instalações, etc.) e das máquinas e equipamentos funcionais da edificação, 

com os manuais de proprietários e/ou de fabricante/projetistas. 

• Laudo: documento técnico no qual um perito descreve as caraterísticas de um ou mais 

objetos vistoriados e relata as avaliações que realizou. 

 

A Lei 9.9913/2012, define quais edificações ficam sujeitas a serem vistoriadas: 

• Edifícios multiresidenciais, mas somente nos casos com 03 ou mais pavimentos; 

• Prédios comerciais; 

• Prédios industriais; 

• Edifícios institucionais; 

• Edifícios educacionais; 

• Edifícios recreativos; 

• Edifícios religiosos; 

• Edifícios de uso misto; 

• Edificações de qualquer uso, desde que representem perigo à coletividade; 

Como definido anteriormente, a inspeção predial faz uma vistoria técnica periódica 

sendo esses intervalos de tempo definidos de acordo com a idade da edificação. Segue abaixo 

a tabela 1, que define a periodicidades de acordo com os casos: 

Tabela 1 - Periodicidade da Inspeção 

IDADE /  
PERIOCIDADE 

Até 05 
anos  
de idade 

Entre 05 e 20  
anos de 
idade 

Entre 21 e 30  
anos de 
idade 

Entre 31 e 50  
anos de 
idade 

Mais de 50  
anos de 
idade 

Isenta X 
    

A cada 05 anos 
 

X 
   

A cada 03 anos 
  

X 
  

A cada 02 anos 
   

X 
 

Anualmente 
    

X 
 Fonte: Lei 9.9913, Fortaleza (2012) 
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No Decreto 13.616/2015, foi definido que uma edificação com mais de cinco anos de 

idade necessitaria obter um Certificado de Inspeção Predial (CIP), e a sua não obtenção 

levaria o proprietário a ser multado. O CIP é emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo 

e Meio Ambiente, quando o proprietário do imóvel fornecer o Laudo de Vistoria Técnica 

(LVT), assinado pelos engenheiros responsáveis e o Certificado de Conformidade emitido 

pelo Corpo de Bombeiros. 

Apesar do Certificado do Corpo de Bombeiros ser necessário para a obtenção do 

Certificado de Inspeção Predial, nesse trabalho só será analisado o Laudo de Vistoria Técnica, 

nas atuações de engenheiro civil. 

  

2.2.3 Níveis de inspeção 

          A inspeção predial é classificada quanto à sua complexidade em função das 

características técnicas, de uso e de manutenção da edificação e da necessidade ou não de 

formação de equipe multidisciplinar para a realização dos serviços. Os níveis de inspeção 

predial são divididos em nível 1, nível 2 e nível 3. Segue abaixo a transcrição da IBRAENG 

com a classificação dos devidos níveis: 

 

          Nível 1: Inspeção Predial realizada em edificação com padrão e complexidade 

construtivas do tipo baixo que possui até três pavimentos, sem elevadores, e que apresenta 

simplicidade na manutenção e na operação de seus elementos e sistemas construtivos. A 

Inspeção Predial nesse nível pode ser realizada por um ou mais profissionais habilitados em 

apenas uma especialidade (engenheiro civil ou arquiteto) e suas conclusões são fundamentadas 

nas observações visuais e/ ou em medições realizadas pelos próprios inspetores prediais (OT-

003/2015-IBRAENG. Item 6.1). 

 

          Nível 2: Inspeção Predial realizada em edificação, com padrão de complexidade 

construtiva normal, com um ou mais elevadores, cujas manutenções de seus equipamentos e 

sistemas construtivos (tais como elevadores, bombas hidráulicas e sanitárias, portões 

automáticos, reservatórios de água etc.) sejam feitas por empresas especializadas terceirizadas, 

registradas e regulares no Crea. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais 

habilitados em mais de uma especialidade, de acordo com as respectivas habilitações e 

atribuições profissionais de cada especialidade profissional, e suas conclusões são 



19 

 

 

 

 

 

 

fundamentadas principalmente na observação visual e nas medições feitas pelos próprios 

inspetores, podendo contar com resultados de ensaios, conforme o caso (OT-003/2015-

IBRAENG. Item 6.2). 

 

          Nível 3: Inspeção Predial realizada em edificação, com alto padrão e alta complexidade 

construtiva, com vários pavimentos, com mais de um elevador, cujas manutenções de seus 

equipamentos e sistemas construtivos (tais como elevadores, bombas hidráulicas e sanitárias, 

portões automáticos, reservatórios de água etc.) sejam feitas por empresas especializadas 

terceirizadas, registradas e regulares no Crea.  A Inspeção Predial nesse nível é elaborada 

necessariamente por profissionais habilitados em mais de uma especialidade, de acordo com as 

respectivas habilitações e atribuições profissionais de cada especialidade profissional e suas 

conclusões são fundamentadas conjuntamente na observação visual, nas medições feitas pelos 

próprios inspetores e nos resultados de ensaios e exames laboratoriais. Nas inspeções prediais 

de nível 3 os inspetores podem contratar ou indicar ao contratante peritos/ especialistas externos 

à equipe de inspetores prediais para embasar conclusões do laudo, conforme o caso (OT-

003/2015-IBRAENG. Item 6.3). 

 

2.2.4 Documentação da Edificação 

 

Toda a documentação exigida para a sequência da inspeção predial consta na norma do 

IBAPE/2012. São três tipos de documentos, sendo eles: documentação técnica, administrativa 

e de manutenção e operação. A seguir encontram-se as listas de documentos passíveis de serem 

avaliados. Entretanto, a análise desses documentos fica a critério do inspetor predial e da 

complexidade do sistema construtivo avaliado, não sendo necessária a análise de todos.  

 

2.2.4.1 Documentação Administrativa 

• Instituição, Especificação, Regimento Interno e Convenção de Condomínio; 

• Alvará de Construção; 

• Auto de Conclusão; 

• IPTU 

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

• 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. 

 

2.2.4.2 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. 

 

2.2.4.3 Documentação de Manutenção e Uso 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 

 

2.2.5 Obtenção de Informação 

 

Para melhor conhecer a edificação e orientar a elaboração de inspeção, recomenda-se o 

uso de entrevistas e questionários, junto aos usuários e demais responsáveis pela edificação 

antes da vistoria “in loco”, de forma a obter informações como modificações e reformas na 

edificação original, bem como para conhecimento da rotina predial, cuidados técnicos e demais 

procedimentos (IBAPE SP,2011). 

Mesmo havendo o modelo-padrão de questionário, é importante lembrar que cada 

edificação tem suas particularidades e as mesmas devem ser buscadas através das perguntas 

específicas para o prédio em questão. Porém, é pertinente um questionário padrão com tópicos 

de abordagem mínima que poderá servir de embasamento para a inspeção. 

 

2.2.6 Listagem de Verificação 

 

Segundo Silva (2016) a vistoria para constatação das condições deve ser efetuada em 

todas as áreas, a contar das áreas comuns até as áreas autônomas. Nas áreas comuns, um 

responsável pela edificação, funcionário ou pessoas autorizadas a tal, deve acompanhar a 

vistoria para que possa mostrar todos os sistemas, equipamentos e componentes a que se possa 
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ter acesso. Por questões legais, as vistorias nas unidades autônomas só podem ser efetuadas 

com autorização prévia dos seus proprietários e acompanhadas pelo mesmos ou pessoas 

autorizadas. 

Ainda segundo o autor, a vistoria se limita às porções visíveis dos sistemas e dos 

elementos que se tem acesso. Excluem-se da vistoria sistemas e elementos que não se pode ter 

acesso, que não são visíveis ou que para isto precisam-se mover itens ou obstáculos, que pela 

avaliação do inspetor não exista condições de segurança para acessá-los, entre outras limitações 

que possam impedir a sua verificação. 

Com o intuito de auxiliar a inspeção, costuma-se utilizar de listagem ou check-list de 

verificação para efetuar as anotações das constatações no decorrer da vistoria (GOMIDE,2014). 

A lista dos componente e equipamento dos diversos sistemas verificador pelos inspetores 

prediais será proporcional à importância, à complexidade e ao tipo da edificação (IBAPE SP, 

2011) 

De acordo com as normas de inspeção predial do IBAPE nacional, do Instituto de 

Engenharia e da norma NBR 5674/12, a listagem de verificação a ser utilizada durante a vistoria 

deve abordar os principais sistemas, elementos e equipamento da edificação, adequada à 

complexidade da mesma e ao nível de inspeção, estruturado em um roteiro lógico, podendo ser 

divididos por área ou sistema de edificação, ou então uma combinação das duas, e devem 

constar as principais anomalias e formas de manifestação esperadas da degradação natural da 

edificação e as solicitações e reclamações dos usuários ou proprietários. A análise e a 

elaboração e as solicitações e reclamações dos usuários ou proprietários. 

A listagem não é exaustiva. Para atender às normas e às legislações que instituem a 

obrigatoriedade de realização de inspeção predial nas edificações, devem ser avaliados no 

mínimo os seguintes sistemas e componentes: 

• Estrutura e Fundação; 

• Alvenaria; 

• Revestimento; 

• Impermeabilização; 

• Esquadria; 

• Coberta; 

• Instalação Hidráulica; 



23 

 

 

 

 

 

 

• Instalação Elétrica; 

• Instalação a Gás; 

• Sistema Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

• Sistema de Combate a Incêndio; 

• Maquinas e Equipamentos; 

 

2.2.7 Descrição das anomalias e falhas 

 

Segundo a ABNT NBR 13752, vícios são anomalias que afetam o desempenho de 

produtos ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando 

transtornos ou prejuízos materiais ao consumidos. Podem decorrer de falha de projeto ou de 

execução, ou ainda da informação defeituosa sobre sua utilização ou manutenção. 

Após o levantamento da incidência das anomalias e falhas presentes na edificação deve-

se fazer a descrição detalhada das mesmas, a fim de caracterizá-las e possibilitar a elaboração 

de recomendação técnica. Esta descrição de acordo com a NBR 5674/12 deve compreender: 

a) “Descrição da degradação de cada sistema, subsistema, elemento ou componente e 

equipamento da edificação.; 

b) Indicação e estimativa da perda do desempenho, sempre que for possível; 

c) Prognóstico de ocorrências.” (ABNT, 2012) 

 

2.2.7.1 Classificação quanto à origem 

 

Segundo recomendação da norma do IBAPE Nacional/2012 (item 11.1), as anomalias 

ou irregularidades são relacionadas a vícios e defeitos construtivos das edificações e de seus 

sistemas e podem ser classificadas, quanto às suas origens em: 

I. Endógena – Originárias da própria edificação (projeto, materiais e execução); 

II. Exógenas – Originárias de fatores externos a edificação, provocados por terceiros; 

III. Naturais – Originárias de fenômenos da natureza; 

IV. Funcionais – Originárias da degradação de sistemas construtivos pelo envelhecimento 

natural e consequente término da vida útil; 
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Segundo IBAPE Nacional/2012 (item 11.2), as falhas são relacionadas à manutenção da 

edificação inspecionada ou auditada e podem ser classificadas em: 

I. De Planejamento – Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações 

inadequadas; 

II. De Execução – Decorrente de execução inadequada de procedimentos e atividade do 

plano de manutenção; 

III. Operacionais -  Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas 

e demais atividades pertinentes; 

IV. Gerenciais -  Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, 

bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma; 

 

2.2.8 Classificação do grau de risco das anomalias e falhas 

 

Segundo IBAPE Nacional/2012 (item 12.1), classifica os riscos: 

a) Risco 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; aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; 

comprometimento sensível de vida útil. 

b) Risco Médio – Risco de provocas a perda parcial de desempenho e funcionalidade da 

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

c) Risco Mínimo -  Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável 

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

regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário da 

edificação. 

 

2.2.9 Ordem de prioridades de intervenção 

 

De acordo com a norma do IBAPE nacional – 2012, é recomendado que as anomalias e 

falhas porventura contatadas em inspeções prediais, sejam apresentadas nos laudos em ordem 

decrescente quanto ao grau de risco e intensidade e classificadas com o uso de métodos técnicos 

apropriados como o GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) ou FEMEA (Failure Mode and 

Effect Analisys). 
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Baseando-se no método técnico GUT, se faz necessário determinar as classificações 

especificas referente a inspeção predial de edifícios. 

Gravidade é relacionado com a intensidade das anomalias e falhas utilizando a relação 

do grau da gravidade com o peso apresentado por Gomide: 

Tabela 2 - Níveis de Gravidade 

GRAU GRAVIDADE PESO 

Total Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício 10 

Alta Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício 8 

Média Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício 6 

Baixa Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros 3 

Nenhuma 1 

Fonte: Gomide (2009) 

 

Urgência é relacionado com o tempo para ocorrer danos, utilizando a relação do grau de 

urgência com o peso apresentado por Gomide: 

Tabela 3 - Níveis de Urgência 

GRAU URGÊNCIA PESO 

Total Evento em ocorrência 10 

Alta Evento prestes a ocorrer 8 

Média Evento prognosticado para breve 6 

Baixa Evento prognosticado para adiante 3 

Nenhuma Evento imprevisto 1 

Fonte: Gomide (2009) 

 

Tendência é considerado o desenvolvimento que a falha ou anomalia terá, caso não 

sejam realizadas as intervenções necessárias. 

Tabela 4 - Níveis de Tendência 

GRAU TENDÊNCIA PESO 

Total Evolução imediata 10 

Alta Evolução em curto prazo 8 

Média Evolução em médio prazo 6 

Baixa Evolução em longo prazo 3 

Nenhuma Não vai evoluir 1 

Fonte: Gomide (2009) 

 

Após atribuídas as notas especificas, deve ser feita a análise da prioridade, que consiste 

na combinação das três notas, fornecendo um valor final que será comparado com os das outras 
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anomalias, formando assim uma lista organizada pelo nível de prioridade. A combinação das 

notas pode ser feita de diferentes maneiras, pela soma das notas, pelo produto das notas, ou 

ainda, por suas médias, que podem ser aritméticas ou ponderadas (BRANCO FILHO, 2008). 

 

2.2.10 Recomendações Técnicas 

 

As recomendações técnicas devem informas as medidas reparadoras necessárias para 

adequação das inconformidades encontradas, bem como orientações para que sejam realizados 

ensaios e estudos mais específicos. A inspeção deve recomendar o reparo forma geral evitando 

aprofundar sobre o processo de reparo, pois este será de responsabilidade da empresa contratada 

para prestar o serviço de reparo, na qual deve ter a liberdade de propor métodos de reparo da 

anomalia inspecionada (GOMIDE, 2015). 

 

2.2.11 Avaliação da manutenção e do uso 

 

Todo sistema predial tem a necessidade de manutenção periódica, e segundo a norma 

do IBAPE 2012, a falta de manutenção adequada gera à incidência de anomalias e falhas. Por 

essa razão é necessário avaliar o plano de manutenção da edificação sendo verificado pelos 

seguintes critérios: 

I. Plano de trabalho: 

• Plano de manutenção de acordo com o especificado pelos fabricantes e de acordo 

com as normas técnicas; 

• Manutenção periódica especificada; 

 

II. Condições de execução: 

• Verificar se o acesso à manutenção está adequado; 

• Verificar se os usuários se encontram em segurança durante a execução dos 

serviços. 

 

Na ausência de um plano de manutenção a norma do IBAPE especifica que devem ser 

analisados os registros de manutenção existentes e comparados com as recomendações dos 

fabricantes e fornecedores dos equipamentos e sistemas vistoriados. Após esta análise, o 

inspetor deve poder classificar as condições de manutenção dentre um dos termos: 
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a) Atende 

b) Atende parcialmente; 

c) Não atende. 

 

Quanto a classificação das condições de uso, a norma do IBAPE preconiza a analise seja 

feita com o uso dos projetos determinando a compatibilidade nas disposições do projeto com 

as da edificação. Na ausência de projetos, deve ser usado como base de avaliação as normas 

técnicas que contemple os sistemas.  

De acordo com a norma, após a análise, classifica as condições de uso da edificação em: 

a) Uso regular - Quando a ocupação da edificação está de acordo com o que foi 

especificado no projeto 

b) Uso irregular - Quando a ocupação se encontra de forma divergente do que foi realizada 

no projeto. 

 

2.2.12 Definições de responsabilidade 

 

Os únicos profissionais que podem ser responsáveis por um serviço de inspeção predial 

são engenheiros e arquitetos devidamente registrados no CREA e CAU, respectivamente. Além 

disso, é necessária a comprovação de capacitação desses profissionais por meio de cursos de 

inspeção predial. 

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 desse 

serviço poderão ser comprovadas por meio do registro de suas ART’s ou RRT’s.  

Segundo a lei 9.913, de 16 de julho de 2012, regulamentada pelo decreto 13.616 de 23 

de junho de 2015, as atividades desenvolvidas pelo inspetor predial devem conter pelo menos 

os seguintes itens:  

• Descrição do estado geral da edificação (estrutura, instalações e equipamentos) 

• As anomalias encontradas 

• Propostas de manutenções preventiva e corretiva 

• Prazos para corrigir os defeitos. 
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2.3 Manifestações Patológicas 

 

Os sistemas e equipamentos que podem ser avaliados na inspeção predial, seja qual for 

o nível de inspeção contratado, são os seguintes: 

• Estrutura 

• Vedação Vertical 

• Coberta 

• Impermeabilização 

• Instalações hidráulicas prediais 

• Instalações elétricas prediais 

• Instalações prediais de gás  

• SPDA 

• Sistema Eletromecânico 

• Sistema de Combate a Incêndio 

• Revestimento 

• Esquadrias 

 

Como trata-se de um edifício residencial, nem todos os itens citados encontram-se na 

edificação para possível inspeção. Além disso, como se trata de um trabalho voltado para a 

Engenharia Civil, somente serão inspecionados os sistemas e componentes passíveis de serem 

analisados por um profissional da área, descritos abaixo. Outros profissionais podem ser 

solicitados para auxiliar o Engenheiro Civil na elaboração de um laudo técnico, como 

engenheiros elétricos e mecânicos. 

 

2.3.1 Sistema estrutural 

 

As estruturas de concreto armado são o principal sistema construtivo utilizado para 

construção de edificação composto por pilotes, vigas e lajes. Segundo SOUZA e RIPPER 

(2009), as principais patologias das estruturas de concreto são: 
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a) Fissuras – Abertura superficial em forma de linha com espessura inferior a 0,5mm. 

Figura 4 - Configurações genéricas de fissuras 

 

Fonte: SOUZA e RIPPER (2009) 

b) Desagregação do concreto – Consiste na própria separação física de placas ou 

fatias de concreto, com perda de monolitismo e, na maioria das vezes, perda 

também da capacidade de engrenamento entre os agregados e da função ligante do 

cimento. 

Figura 5 - Desagregação em viga de concreto 

 

Fonte: http://sh.com.br 
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c) Carbonatação do concreto – Resulta diretamente da ação dissolvente do anidrido 

carbônico (CO2), presente no ar atmosférico, sobre o cimento hidratado, com a 

formação de carbonato de cálcio EA consequente redução do pH do concreto até 

valores inferiores a 9. 

Figura 6 - Carbonatação da estrutura de concreto 

 

Fonte: SOUZA e RIPPER (2009) 

d) Perda de aderência – As fissuras formadas pelo assentamento do concreto 

acompanham o desenvolvimento das armaduras, provocando a formação de um 

vazio por baixo da barra, reduzindo a aderência desta ao concreto. 

Figura 7 - Perda de aderência da armadura 

 

Fonte: SOUZA e RIPPER (2009) 

e) Desgaste do concreto – Desgaste das superfícies dos elementos de concreto pode 

ocorrer devido ao atrito, à abrasão e à percussão. 
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Figura 8 - Desgaste a abrasão 

 

Fonte: SOUZA e RIPPER (2009) 

A NBR 6118/14 especifica os seguintes mecanismos de degradação das estruturas de 

concreto: 

a) Relativo ao Concreto: 

i. Expansão por sulfato; 

ii. Lixiviação; 

iii. Reação álcali-agregado; 

b) Relativos à Armadura: 

i. Despassivação por carbonatação; 

ii. Despassivação por ação de cloretos. 

c) Deterioração da estrutura por ações mecânicas, movimentações de origem térmica, 

ações cíclicas, retração, fluência e relaxação, e outras ações sobre a estrutura. 

Estes mecanismos se apresentam principalmente como causas das anomalias 

especificadas anteriormente, como fissuração e desagregação do concreto. 

 

2.3.2 Sistema de Vedação Vertical 

 

Os sistemas de vedação são constituídos basicamente pela alvenaria de vedação. A 

alvenaria de vedação, por sua vez, tem várias funções, como a de separar ambientes, proteger 

as instalações que possam estar embutidas e fornecer conforto térmico e acústico, sem ser 

responsável pela função estrutural (SIQUEIRA et al, 2012).  
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Anomalias e falhas são comumente encontradas nas alvenarias por erros de projeto, de 

execução e de utilização. Nos casos de anomalias provenientes de fenômenos externos da 

alvenaria temos (THOMAZ 1989): 

a) Movimentações térmicas; 

b) Movimentações higroscópicas; 

c) Atuação de sobrecargas; 

d) Deformabilidade das estruturas; 

e) Recalques e fundação; 

f) Retração de produtos à base de cimento; 

g) Alterações químicas dos materiais de construção; 

Complementando as manifestações patológicas em alvenarias, pode-se também incluir 

os fenômenos internos à alvenaria: 

a) Deterioração das alvenarias; 

b) Infiltrações; 

c) Eflorescência; 

 

2.3.3 Coberta 

 

A função da cobertura é proteger a edificação contra as ações naturais, como a chuva, o 

vento e a ação da temperatura. 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. As principais manifestações 

patológicas das cobertas são: 

a) Telhas: 

a. Telhas quebradas/trincadas; 

b. Deterioração de telhas; 

c. Deslocamento e desalinhamento de telhas; 

d. Deterioração e destacamento de rufos; 

b) Laje impermeabilizante 

a. Fissuras; 

b. Acumulo de água; 

c. Ausência de guarda-corpo de proteção em áreas de acesso de pessoas. 



33 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Impermeabilização 

 

A impermeabilização é o produto resultante de um conjunto de componentes e 

elementos construtivos (serviços), que objetivam proteger as construções contra a ação deletéria 

de fluidos, de vapores e da umidade (NBR 9575/2010). Nas edificações a impermeabilização é 

comumente aplicada por meio mantas asfálticas, com objetivo de impedir a passagem de água, 

de origem interna ou externa ao edifício, aos demais sistemas construtivos.  

A vistoria desse sistema se dá por meio da verificação das áreas mais comuns para o 

surgimento de infiltração, sendo elas: 

• Lajes de áreas laváveis; 

• Lajes de coberta e varanda; 

• Jardineiras; 

• Áreas próximas de dispositivos hidráulicos (ralos); 

• Sobsolo; 

• Juntas de dilatação; 

• Reservatório de água e esgoto; 

• Telhados; 

 

2.3.5 Instalações hidráulicas prediais 

 

As instalações hidráulicas prediais é o sistema composto por tubos, reservatórios, peças 

de utilização, equipamentos e outros componentes, destinado a conduzir água da fonte de 

abastecimento até a utilização e conduzir esgoto e água pluviais dos pontos de retenção até o 

local de coleta. Os principais anomalias e falhas que podem ocorrer nas instalações hidráulicas 

e de acordo com as normas técnicas pertinentes as principais anomalias desse sistema são: 

a) Vazamento; 

b) Deterioração de tubos; 

c) Deformações nas tubulações; 

d) Dispositivos danificados/inadequados; 

e) Reservatórios com estrutura danificadas/deterioradas; 

f) Tampas de reservatórios de água inadequadas; 
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g) Ausência de limpeza dos reservatórios de água; 

h) Barriletes e tubulações aparentes sem pintura adequada (nas cores padrão) 

i) Falta de identificação nos registros do barrilete; 

j) Obstrução de tubulações; 

k) Entupimento de extravasamento de calhas; 

l) Entupimento de ralos; 

 

2.3.6 Revestimento 

 

Os revestimentos têm por função principal a proteção de vedações, tetos e pisos, 

resguardando estes elementos de deterioração.  

 

2.3.6.1 Vedação 

 

Os revestimentos mais comuns utilizados nas vedações verticais, normalmente com 

auxilia da argamassa, placas cerâmicas e tinta. De acordo com BAUER (1994), as principais 

anomalias podem acometes estes tipos de revestimento são: 

a) Descolamento entre camadas e queda do revestimento cerâmico; 

b) Deformação estrutural; 

c) Eflorescência na cerâmica; 

d) Juntas e fissuras na cerâmica: 

e) Deficiência da placa cerâmica; 

f) Vesículas na pintura; 

g) Manchas na pintura; 

h) Anomalias relacionadas à umidade na pintura; 

 

2.3.6.2 Piso 

 

De acordo com BAUER (1994), as manifestações patológicas mais comuns que podem 

ocorrer no sistema de revestimento de pisos estão: 

a) Descolamento entre camadas e queda do revestimento cerâmico; 

b) Deformação estrutural; 
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c) Eflorescência na cerâmica; 

d) Juntas e fissuras na cerâmica: 

e) Deficiência da placa cerâmica; 

f) Vesículas na pintura; 

g) Manchas na pintura; 

h) Anomalias relacionadas à umidade na pintura; 

 

2.3.6.3 Teto 

 

De acordo com BAUER (1994), as manifestações patológicas mais comuns que podem 

ocorrer no sistema de revestimento de teto estão: 

a) Fissuras; 

b) Eflorescência; 

c) Infiltração; 

d) Manchas; 

e) Deslocamento; 

f) Vesículas; 

 

2.3.7 Esquadrias 

 

As esquadrias são utilizadas na construção civil como elemento de fechamento de vãos, 

principalmente através das janelas, portas persianas e venezianas. Estes componentes da 

edificação asseguram a proteção quando a penetração de intrusos, da luz natural e da água, além 

de ter função estética.  

 

As principais anomalias e falhas do sistema de esquadrias são: 

a) Deterioração de componentes de madeira; 

b) Corrosão de componentes metálicos; 

c) Trincas e vidros quebrados; 

d) Componentes danificados; 

e) Infiltração; 

f) Problemas de funcionamento, folhas não abrem/fecham corretamente; 
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3 METODOLOGIA 

Primeiramente, foi realizada uma vistoria na edificação para identificar quais as 

anomalias e falhas presentes. Em seguida, com o auxílio de uma máquina fotográfica, 

realizamos um relatório fotográfico, que nos fornece informações para preenchermos o “check-

list”, instrumento este que será utilizado posteriormente para orientar uma manutenção 

adequada e, por fim, emitir um laudo de inspeção predial. A seguir está todo o processo 

realizado para a conclusão da inspeção predial no edifício. 

a) Visita preliminar à edificação; 

b) Classificação do nível de inspeção predial; 

c) Solicitação e análise dos documentos da edificação; 

d) Estratégias adotadas para a realização da inspeção predial; 

e) Vistoria da edificação com relatórios fotográficos e preenchimento do check-list; 

f) Classificação das anomalias e falhas quanto às suas origens; 

g) Determinação do grau de risco e da matiz GUT; 

h) Definição de prioridades para manutenção; 

i) Avaliação da manutenção e do uso da edificação; 

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

realização. 

 

A) Identificação da edificação 

A edificação inspecionada é um prédio residencial localizada no bairro do Papicu na 

cidade de Fortaleza, Ceará. O edifício é composto por subsolo mais, térreo, mezanino, 14 

pavimentos tipos e uma cobertura, sendo 14 pavimentos com dois apartamentos de 150 m² e a 

cobertura com um único apartamento de 300m².  

 

B) Visita preliminar à edificação 

A visita a edificação, foi feita com o acompanhamento do zelador, e abrangeu as áreas 

comum do edifício sendo feito na seguinte na ordem de subsolo, térreo, escadas, corredores e 

coberta. Durante a visita houve o questionamento aos funcionários sobre possíveis anomalias 

que eles tenham conhecimento, histórico de reformas ou possíveis acidentes, com intuito de 

auxiliar no processo investigativo. 
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C) Classificação do nível de inspeção predial 

A inspeção a qual resultou no presente laudo é classificada como NÍVEL 2, ou seja, 

realizada em edificação com padrão e complexidade construtiva normal, com um ou mais 

elevadores, cujas manutenções de seus equipamentos e sistemas construtivos (tais como 

elevadores, bombas hidráulicas e sanitárias, portões automáticos, reservatórios de água etc.) 

sejam feitas por empresas especializadas terceirizadas, registradas e regulares no Crea. A 

Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em mais de uma 

especialidade, de acordo com as respectivas habilitações e atribuições profissionais de cada 

especialidade profissional, e suas conclusões são fundamentadas principalmente na observação 

e nas medições feitas pelos próprios inspetores, podendo contar com resultados de ensaios e 

ensaios tecnológicos, conforme o caso (OT-003/2015-IBRAENG). 

 

D) Solicitação e análise dos documentos da edificação 

Os documentos disponibilizados foram os seguintes: 

• Regimento interno e convenção do condomínio; 

• IPTU; 

• Alvará de construção; 

• Contas de consumo de energia elétrica, água e gás; 

• Alvará de funcionamento; 

• Documentos de manutenções realizadas; 

• Manual do proprietário e do síndico 

• Projeto Arquitetônico; 

• Projeto Estrutural; 

• Projeto de Instalações Hidrossanitárias. 

           

E) Estratégias adotadas para a realização da inspeção predial 

Os componentes construtivos a serem analisados neste trabalho são os seguintes: 

estrutura, hidráulica, alvenaria, revestimento, pintura, combate a incêndio, pisos, cobertura e 

fachada. Neles serão analisados visualmente os mais diversos tipos de anomalias e falhas 

presentes. 
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A ordem de inspeção foi a critério do autor e foi dada de baixo para cima da edificação, 

ou seja, o primeiro sistema a ser analisado foi subsolo. Em seguida, foram inspecionados todos 

os pavimentos da edificação, sendo finalizado na coberta. Também, a critério do autor, a 

edificação foi dividida em seis unidades para a análise das anomalias a falhas. A primeira 

unidade é o subsolo, segunda unidade térreo e mezanino, terceira unidade escada e corredores, 

quarta unidade coberta, quinta unidade apartamentos e sexta unidade fachada. 

 

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

Foi realizada a vistoria da edificação em que foram relatadas todas as não-

conformidades dos elementos construtivos por meio das fotografias e das anotações feitas no 

checklist. Um exemplo do modelo de checklist segue abaixo e foi proposto pelo autor deste 

trabalho. 

Tabela 5 - Exemplo de checklist 

Unidade:  

Local:  

Manifestação:  

Grau de Risco:  

Figura(s):  

Fonte: Autor (2018) 

O preenchimento desse documento foi realizado, juntamente com suas fotos. É 

importante ressaltar o registro fotográfico foi feito de todo o ambiente para analisar o estado de 

conservação da edificação, ou seja, tanto as anomalias e falhas foram registradas quanto a parte 

que aparentava estar intacta, sem nenhum defeito. Entretanto, no laudo de inspeção predial só 

constará as partes defeituosas a fim de se propor uma melhoria. 

 

G) Classificação das anomalias e falhas quanto às suas origens  

O passo seguinte da realização do checklist foi a determinação da origem das diversas 

patologias identificadas nessa edificação. De acordo com as informações dos projetos existentes 

e de informações dos usuários, foram determinadas, na maioria das vezes, quais as origens dos 

problemas ocorrentes. Em alguns casos, não se sabe ao certo qual a origem daquele defeito, 

pois poderia ter sido causado por mais de um fator.  
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H) Determinação do grau de risco e da matriz GUT 

Foi determinado o grau de risco das não-conformidades da edificação de acordo com 

três parâmetros, sendo eles: gravidade, urgência e tendência. A cada um deles foi sugerida uma 

nota entre os valores de 1 a 10, sendo o valor mais alto representativo do problema mais grave. 

Desse modo, primeiramente, analisamos quais são os problemas mais graves, de acordo 

com a probabilidade dessa anomalia ou falha causar algum dano fatal. Em seguida, analisamos 

se o risco de acontecer algum dano a alguém ou à propriedade é alto, sendo o valor de 10 para 

um problema na iminência de acontecer. Por fim, foram analisadas e lançadas as notas para o 

grau de tendência, em que as maiores notas foram atribuídas aos defeitos que ficariam mais 

graves ainda em um curto espaço de tempo.  

I) Prioridades para a manutenção 

Foi realizada uma tabela que determinava quais as prioridades para o início das 

manutenções. Essa tabela colocava em primeiro lugar aquele defeito que, de acordo com a 

matriz GUT, tinha o potencial de ser o mais prejudicial aos usuários e à propriedade. Portanto, 

a lista com a prioridade para os serviços de manutenção era em ordem decrescente do valor 

obtido na matriz de Gravidade x Urgência x Tendência.  

J) Avaliação da manutenção e do uso da edificação 

Quanto à manutenção, foi realizada uma vistoria nos diversos componentes construtivos 

a fim de se constatar se eles estavam coerentes com o especificado pelos fabricantes ou pelas 

normas de engenharia de manutenção. Após realizadas essas verificações, foram constatados 

no laudo se essa edificação atendia, atendia parcialmente ou não atendia à manutenção da 

edificação. 

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

a sua realização. 

          Após a verificação e análise das anomalias a falhas, foram propostos os planos de 

manutenção preventivos e corretivos a serem realizados no edifício. Essas propostas tinham um 

prazo para serem cumpridas e variavam de acordo com o grau de risco do problema, calculado 

anteriormente pela matriz GUT. Se o risco fosse extremamente alto ao usuário ou à propriedade, 

a solução deveria ser realizada imediatamente. Para as anomalias e falhas que não fossem causar 

nenhum dano grave poderiam, até, não ter prazo para manutenção, ficando totalmente a 

disposição do responsável pelo condomínio.  
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4 RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

 

Os seguintes sistemas prediais foram inspecionados em seus elementos aparentes, 

considerando a documentação fornecida: 

• Estrutura 

• Vedação 

• Revestimentos 

• Esquadrias 

• Coberta 

• Instalações Hidrossanitárias 

• Instalações de Gás 

Os sistemas são relatados genericamente, seguindo-se a descrição e a localização das 

anomalias e falhas detectadas, com a classificação do grau de risco atribuída a cada sistema: 

Grau Crítico, Grau Médio ou Grau Mínimo, excluída a criticidade das obras em andamento 

e/ou paralisadas. 

 

4.1 Vistoria de Campo 

 

4.1.1 Unidade 1: Subsolo 

No subsolo da edificação se encontra um estacionamento para veículos, tem a passagem 

das tubulações de água e esgoto e contém os equipamentos eletromecânicos do prédio. Por essas 

razões os sistemas mais críticos dessa unidade são de instalações hidrossanitárias, sistema 

eletromecânico, estrutural e de revestimento.  

Na vistoria feita nesta unidade foi detectado falhas nos de vedação e no eletromecânico. 

 

4.1.1.1 Vedação 

Na parte de vedação foi detectado uma alta deterioração nos cobogos, com quedas de 

parte do concreto e armadura exposta:  
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Tabela 6 - Checklist cobogos do subsolo 

Unidade: Subsolo 

Local: Cobogos da vedação norte do subsolo. 

Manifestação: Alto estagio de deterioração 

Grau de Risco: Crítico 

Figura(s): 9 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 9 - Cobogo do subsolo 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.1.1.2 Eletromecânico 

 

Foi detectado na caixa de máquinas, onde se encontrava a bomba hidráulica do 

edifício, o armazenamento inadequado de materiais, que causava a obstrução ao acesso à 

bomba: 
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Tabela 7 - Checklist da bomba hidráulica 

Unidade: Subsolo 

Local: Caixa de máquinas 

Manifestação: Obstrução da bomba hidráulica 

Grau de Risco: Crítico 

Figura(s): 10 
Fonte: Autor (2018) 

  

Figura 10 - Caixa de Máquina 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

4.1.2 Unidade 2: Térreo e Mezanino 

O térreo e mezanino, são as áreas comuns com maior nível de passagem de pessoas, 

causando desgaste natural nos revestimentos e esquadrias, e contem a maior área descoberta da 

edificação, causando exposição para danos provenientes de umidade e infiltração. 

 Na vistoria feita nesta unidade foi detectado falhas nos sistemas de vedação, de 

revestimento e na esquadria. 
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4.1.2.1 Vedação 

 

Foram detectados fissuras e fendas, nas partes internas das paredes de divisão do 

terreno, tais manifestações expõem a parede de vedação ao processo de infiltração e nas mais 

profundas, causando possíveis descolamento até ruina: 

 

Tabela 8 - Checklist fissuras no muro 

Unidade: Térreo e Mezanino 

Local: Muro divisório leste 

Manifestação: Fissuras e fendas rasas 

Grau de Risco: Médio 

Figura(s): 11 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 11 - Buraco na vedação 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Tabela 9 - Checklist fissuras profundas do muro interno 

Unidade: Térreo e Mezanino 

Local: Murro interno do térreo próximo a quadra 

Manifestação: Fissuras profundas 

Grau de Risco: Crítico 

Figura(s): 12 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 12 - Fissura na vedação interna 

 

Fonte: Autor (2018) 

4.1.2.2 Revestimento 

 

Foram detectados fissuras e desgastes nas pinturas internas das paredes de divisão do 

terreno:  

 

Tabela 10 - Checklist do revestimento do muro 

Unidade: Térreo e Mezanino 

Local: Murro divisório sul e leste 

Manifestação: Fissuras rasas e desgaste da pintura 

Grau de Risco: Mínimo 

Figura(s): 13 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 13 - Fissura e desgaste da pintura 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.1.2.3 Esquadrias 

 

Foi detectado o mal funcionamento de algumas esquadrias do térreo: 

 

Tabela 11 - Checklist do portão do térreo 

Unidade: Térreo e Mezanino 

Local: Portão do filtro de tratamento do poço 

Manifestação: Portão Quebrado 

Grau de Risco: Médio 

Figura(s): 14 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 14 - Portão com defeito 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

4.1.3 Unidade 3: Escada e Corredores 

Na vistoria feita nesta unidade foi detectado falhas no sistema da esquadria. 

 

4.1.3.1 Esquadrias 

Durante a inspeção foi detectado a ausência de algumas esquadrias: 

 

Tabela 12 - Checklist da esquadrilha do térreo 

Unidade: Térreo e Mezanino 

Local: Porta corta fogo da escada do térreo 

Manifestação: Ausência da porta corta-fogo 

Grau de Risco: Médio 

Figura(s): 15 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 15 - Ausência da porta corta-fogo 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Tabela 13 - Check List das Janelas 

Unidade: Escada e Corredores 

Local: Áreas comuns dos andares: 3, 4, 6, 8 e 11 

Manifestação: As aberturas estão sem as janelas 

Grau de Risco: Mínimo 

Figura(s): 16 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 16 - Ausência de janela 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.1.4 Unidade 4: Coberta 

Na vistoria feita nesta unidade foi detectado uma falha no sistema de esquadria. 

 

4.1.4.1 Esquadria 

A escada de acesso a laje do para-raios, se encontrava em níveis altos de ferrugem, se 

tornando um risco a segurança: 

 

Tabela 14 - Checklist da coberta 

Unidade: Coberta 

Local: Laje do Para-raios 

Manifestação: Escada enferrujada 

Grau de Risco: Crítico 

Figura(s): 17 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 17 - Escada enferrujada 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

4.1.5 Unidade 5: Apartamentos 

Na vistoria nos apartamentos não foi detectado, nenhuma anomalia que necessita-se de 

reparo, mas a visita auxiliou a verificação das condições das caixas de ar-condicionado, no qual 

foi detectado anomalias pro sistema de vedação. 

 

4.1.6 Unidade 6: Fachadas 

Na vistoria feita nesta unidade foi detectado falhas nos sistemas de vedação e 

revestimento. 
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4.1.6.1 Vedação 

 

Durante a inspeção nos apartamentos foi possível identificar um alto grau de 

deterioração das caixas de ar-condicionado, com a corrosão das armaduras levando a quedas de 

pedações de concreto, podendo causar acidentes: 

 

Tabela 15 - Checklist da caixas de ar-condicionado 

Unidade: Fachada 

Local: Fachada oeste 

Manifestação: Deterioração das caixas de ar-condicionado 

Grau de Risco: Crítico 

Figura(s): 18 
Fonte: Autor (2018) 

. 

Figura 18 - Detecioração do ar-condicionado 

 

Fonte: Autor (2018) 
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4.1.6.2 Revestimento 

 

Foi detectado queda das pastilhas de cerâmica da fachada sul, se tornando um risco: 

 

Tabela 16 - Checklist da fachada 

Unidade: Fachada 

Local: Fachada oeste 

Manifestação: Queda das Cerâmicas 

Grau de Risco: Crítico 

Figura(s): 19 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 19 - Queda da cerâmica da fachada 

 

 Fonte: Autor (2018) 
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4.2 Determinação da Matriz GUT 

Tendo em consideração todas as falhas e anomalias presentes na edificação, é possível 

traçar uma prioridade de manutenção de acordo com a matriz Gravidade x Urgência x 

Tendência.  

O critério de gravidade considera o perigo iminente que tal defeito está provocando na 

estrutura. A urgência é referente ao prazo de reparo, ou seja, se houver risco de sinistro rápido, 

esse defeito é tratado como urgência máxima.  Por fim, a tendência é a velocidade com que o 

defeito pode se tornar mais grave. Nessa matriz foi usado peso 4 para gravidade e urgência e 

peso 2 para tendência: 

Tabela 17 - Matriz GUT 

Ordem Anomalia Gravidade G U T Prioridade 

1 Caixa de ar-condicionado Crítico 10 10 10 100 

2 Cerâmica da fachada Crítico 10 10 10 100 

3 Escada enferrujada Crítico 10 8 8 88 

4 Fissuras profundas na Vedação Crítico 8 8 8 80 

5 Cobogos deteriorados Crítico 6 10 8 80 

6 Obstrução no acesso da Bomba Crítico 6 10 6 76 

7 Fissuras rasas na Vedação Médio 6 3 6 48 

8 Ausência Porta Corta Médio 8 3 1 46 

9 Portão com Defeito Médio 6 3 3 42 

10 Fissura e desgaste Revestimento Mínimo 3 3 3 30 

11 Ausência de Janelas Mínimo 3 3 1 26 

 Fonte: Autor (2018) 

 

4.3 Avaliação da manutenção e do uso da edificação 

 

Quanto à manutenção, a classificação dada ao edifício inspecionado, segundo a norma 

do IBAPE/2012, é a de que atende parcialmente às exigências dos usuários. Isso porque o prédio 

apresenta muitos problemas de manutenção, pois a maior parte das anomalias seriam evitadas 

com a execução das manutenções adequadas. Entretanto, em outros elementos do prédio, como 

elevadores e limpeza de reservatório, a manutenção está de acordo com o especificado pelos 

fabricantes. 
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4.4 Avaliação da manutenção e do uso da edificação 

 

De acordo com a norma do IBAPE/2012, a condição de uso da edificação é regular, uma 

vez que a edificação é utilizada para o mesmo fim para a qual foi projetada, que é um edifício 

residencial. 

 

5 RECOMENDAÇÕES E EXIGENCIAS 

 

Neste tópico será feito as prescrições de reparo das anomalias seguindo a 

recomendação do GOMIDE (2014), em que as recomendações de reparos serão feitas de forma 

geral evitando aprofundar sobre o processo de reparo: 

Tabela 18 - Prescrição de reparos 

Anomalia Prioridade Prescrição 

Caixa de ar-condicionado 100 Retirar ou reparar as caixas 

Cerâmica da fachada 100 Trocar cerâmicas 

Escada enferrujada 88 Providenciar a troca da escada 

Fissuras profundas na Vedação 80 Recuperação da estrutura de vedação 

Cobogos deteriorados 80 Retirar ou reparar os cobogos 

Obstrução no acesso da Bomba 76 Retirada dos materiais na sala de máquinas 

Fissuras rasas na Vedação 48 Vedar as aberturas 

Ausência Porta Corta 46 Conserto do portão 

Portão com Defeito 42 Instalar a porta 

Fissura e desgate Revestimento 30 Vedar as aberturas 

Ausência de Janelas 26 Instalar as janelas 

Fonte: Autor (2018) 

Os prazos de reparo foram acordados com o proprietário do imóvel, de acordo com 

as previsões das empresas terceirizadas contratadas para os serviços. Após a consulta ficou 

determinado que no prazo de três meses haveria uma nova vistoria para verificar os reparos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 Conclusão 

 

Após o desenvolvimento deste trabalho, considera-se atingindo o seu objetivo geral, 

bem como os seus objetivos específicos. As informações aqui reunidas constituem uma 

importante fonte para orientar as atividades de inspeção predial a serem realizadas futuramente. 

Reforça-se que a cidade está envelhecendo e, como consequência, as edificações, sem 

programas de manutenção adequados, estão malcuidadas, somando à ausência de uma cultura 

de manutenção predial da maior parte dos proprietários de Fortaleza. Tal quadro, se permanecer 

inalterado, resultará em mais casos de acidentes em edificações de Fortaleza, em casos mais 

graves pode levar ao colapso. Dessa forma faz-se necessário o uso da inspeção predial, para 

avaliar as condições das edificações e evitar o quadro descrito.  

 

6.2 Sugestão para trabalhos futuros 

 

Para trabalhos futuros recomenda-se a execução de um trabalho semelhantes, com 

reunião de informações e critérios e elaboração de modelos de vistoria, em outros tipos de 

edificações como instalações indústrias, shoppings, estádios, escolar, hospitais, etc. 

Recomenda-se também, com o auxílio de atividades de programação, a elaboração de 

programas que possam ser utilizados em aparelhos móveis como tablets e smartphones para 

auxiliar e facilitar a atividade de inspeção predial. 
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