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RESUMO  A inspeção predial é uma análise feita em uma edificação para verificar as condições de técnicas de uso e manutenção a fim de garantir a segurança e o conforto dos usuários. A necessidade de realizações de inspeções prediais frequentes se tornou mais evidente após alguns acidentes estruturais em que foi constatada a sua real importância. Por esse motivo, passou a ser obrigatória a exigência do CIP (Certificado de Inspeção Predial), por exemplo, no município de Fortaleza pela lei 9913 de 2012. A lei, no entanto, teve seu início apenas no ano de 2017, tornando a área uma atividade em alta para os profissionais capacitados. Para a emissão do CIP, as inspeções devem ser realizadas por profissionais que são responsáveis por avaliar a estrutura e os sistemas prediais, orientados pelas normas técnicas e pelo IBAPE, para elaborar checklists, laudos técnicos e propor planos de manutenção, definindo o grau de risco, urgência e tendência das anomalias. Este trabalho trata-se de um estudo de caso realizado em um bloco da Universidade Federal do Ceará, no Campus do Benfica, com o objetivo de realizar uma inspeção predial nesse bloco seguindo as normas vigentes. Para isso, foi realizada uma visita técnica junto com os engenheiros do UFCINFRA. Os resultados desse trabalho apresentarão o laudo fotográfico da visita, classificando as anomalias observadas seguindo alguns critérios e propondo as soluções sugeridas pelo plano de manutenção. A análise dos problemas da estrutura e dos sistemas prediais possibilita entregar ao responsável, de forma didática, uma lista dos problemas classificados por ordem de gravidade e as suas respectivas soluções.    Palavras-chave: Inspeção Predial. Manutenção Predial. Laudo Técnico. 



 

 

ABSTRACT  The building inspection is an analysis made in a building to verify the conditions of use and maintenance techniques in order to guarantee the safety and comfort of the users. The need for frequent home inspection achievements became more evident after some structural accidents in which it was found to be of real importance. For this reason, the requirement of the CIP (Certificate of Property Inspection) has become mandatory, for example, in the municipality of Fortaleza by law 9913 of 2012. The law, however, began only in 2017, making the area an activity on the rise for trained professionals. For the issuance of the CIP, inspections must be carried out by professionals who are responsible for evaluating the structure and the building systems, guided by technical standards and IBAPE, to prepare check lists, technical reports and propose maintenance plans, defining the degree of risk, urgency and tendency of the anomalies. This work is a case study carried out in a block of the Federal University of Ceará, in Campus do Benfica, with the objective of conducting a property inspection in this block following the current norms. For this, a technical visit was made with the UFCINFRA engineers. The results of this work will present the photographic report of the visit, classifying the anomalies observed following some criteria and proposing the solutions suggested by the maintenance plan. The analysis of the problems of the structure and of the building systems makes it possible to give to the person in a didactic way a list of the problems classified in order of gravity and their respective solutions.    Keywords: Property Inspection. Property Maintenance. Technical Reports. 
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1. INTRODUÇÃO  1.1 Contextualização  As estruturas são projetadas para atender requisitos mínimos de estabilidade e conforto para todos aqueles que utilizarão o seu espaço. No entanto, todas estão sujeitas ao aparecimento de falhas que podem apresentar desde desconfortos a riscos graves aos seus usuários. A arquitetura e a construção civil, em seu pleno desenvolvimento, são capazes de construir estruturas de diversos fins, mas deve-se levar em consideração desde a etapa de projetos a vida útil de suas edificações, assim como a manutenção periódica, com o objetivo de garantir a segurança, estabilidade e conforto.  Os estudos para desenvolver métodos construtivos que viabilizam a manutenção não destrutiva dos sistemas prediais, por exemplo, obtiveram resultados positivos. Algumas construtoras já adotam sistemas de encanamento por fora da alvenaria, garantindo a manutenibilidade desse sistema. Para que o mercado se tornasse mais consciente dessa solução, as edificações passavam por muitos problemas que na maioria das vezes poderiam passar despercebidas pelos proprietários.   Alguns acidentes ganharam destaque pela negligência da manutenção das estruturas e ausência de inspeções prediais. Na cidade de Fortaleza, a queda da varanda do edifício Versailles localizado em uma área nobre da cidade em 2015. Foi constatada a realização de uma reforma fora dos padrões da edificação que causou a ruptura da laje em balanço na varanda do prédio, atingindo três operários que trabalhavam no andar inferior. Esse acidente fatal poderia ter sido evitado com a elaboração de um laudo de inspeção predial que teria identificado alguma anomalia, alertado o seu risco elevado e proposto um plano de manutenção preventiva.  De acordo com uma pesquisa, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE-SP), cerca de 66% dos acidentes em edifícios com mais de 10 anos tem origens em falhas de manutenção e uso. Por esse motivo, além da existência das anomalias que causam desconforto aos moradores e da gravidade de alguns acidentes, constatou-se a necessidade de inspeções prediais seguidas de planos de manutenção. Então, várias cidades brasileiras criaram leis para regulamentar esse setor. Na cidade de Fortaleza, passou a ser obrigatória a exigência do Certificado de Inspeção Predial (CIP), pela 
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lei 9913 de 2012. A lei demorou a ser regulamentada devido às discussões que foram levantadas a respeito da aplicação da legislação, criando espaço para que o mercado de profissionais, composto por equipes multidisciplinares, se capacitasse para o serviço. Desde 2017, quando a lei 9913/2012 entrou em caráter punitivo, o mercado está em alta visto à quantidade de edifícios existentes na cidade que necessitam de inspeção predial. Em abril de 2017, mês em que a lei entrou em caráter punitivo, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambienta (SEUMA) estimava que cerca de 74 mil imóveis deveriam obter o CIP.  Em definição, o IPABE-SP define inspeção predial como a análise isolada ou combinada das condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação. Uma definição da comissão de estudos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define Inspeção Predial como o “processo de avaliação predominantemente sensorial das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos, em um dado momento de sua vida útil (na data da vistoria), considerados os requisitos dos usuários”.   A inspeção predial pode ser categorizada em vários níveis que dependem da complexidade da estrutura, em etapas normatizadas, a fim de realizar um check-up da edificação e avaliar seu estado de desempenho e conforto. Entre essas etapas, é importante a apresentação de documentos e projetos, e analisar quaisquer alterações de projeto em relação ao projeto original. Na vistoria, toda a estrutura é analisada, são preenchidos checklists e elaborado um laudo técnico com informações, possíveis causas e soluções para as anomalias identificadas.  Este trabalho trata-se, então, de um estudo de caso realizado em um bloco da imprensa universitária da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no campus do Benfica, na cidade de Fortaleza, onde será realizada uma inspeção predial baseada nas normas técnicas e, como resultado, será apresentado o relatório fotográfico da visita, o checklist e o laudo técnico, conforme explicado anteriormente.   
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1.2 Problema motivador  A ocorrência de acidentes que tiveram como causa o uso inadequado ou ausência de manutenção preventiva gerou bastante repercussão na mídia, visto que alguns desses acidentes tiveram vítimas fatais. A inspeção predial então ganhou destaque e se tornou uma área importante com o objetivo de identificar as anomalias e propor planos de manutenção para os proprietários, prevenindo os usuários de falhas ou acidentes de qualquer gravidade.   Além da preocupação com a vida, os custos para reparar os danos causados por esses acidentes são maiores que o custo para preveni-los. Assim como explica a Lei de Sitter (1984), a Lei de evolução dos custos. 

 Alguns administradores ainda enxergam a inspeção predial como um custo elevado e desnecessário, e tentam evitar contratar um profissional qualificado para uma análise minuciosa e designam pessoas sem o conhecimento técnico ou julgam por conta própria os problemas a serem resolvidos.   Por esse motivo, as leis municipais visam incentivar e conscientizar os proprietários e administradores a respeito da real importância de uma inspeção predial periódica realizada por profissionais capacitados. Considerando que os grandes centros urbanos apresentam muitos edifícios de idade elevada, acima de 20 anos, a lei reduz o período entre as inspeções devido à suscetibilidade a manifestações patológicas nas estruturas. 

Fonte: SITTER, 1984 apud HELENE, 1997 

Gráfico 1- Lei da evolução dos custos nas fases de intervenção 
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1.3 Questões motivadoras  Esse trabalho tem as seguintes questões:  a) A edificação está conforme as normas de estabilidade e conforto? b) Quais as causas dos problemas apresentados no edifício analisado? c) Quais problemas são prioridades a serem observados? d) Quais as propostas do plano de manutenção para cada um dos problemas?  1.4 Objetivos  1.4.1 Objetivos gerais  Realizar um estudo de caso de uma inspeção predial no bloco da imprensa universitária da Universidade Federal do Ceará, no campus do Benfica.  1.4.2 Objetivos específicos  

• Levantar os dados técnicos da edificação estudada; 
• Analisar e diagnosticar as anomalias presentes no edifício; 
• Elaborar o checklist de inspeção predial do bloco da Imprensa Universitária; 
• Estabelecer a ordem de prioridade de acordo com a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) de cada anomalia; 
• Propor o plano de manutenção preventiva e corretiva com as ações sugeridas para cada anomalia.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  2.1 Inspeção Predial  Segundo a NBR 5674/2012 da ABNT a inspeção predial é a avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção. A inspeção predial busca avaliar as condições da estrutura e seus sistemas para garantir as exigências mínimas de segurança, saúde, conforto, economia e adequação ao uso para os usuários do edifício.  Ela deve ser realizada por profissionais capacitados e seguir as recomendações técnicas das normas vigentes do IBAPE e da ABNT, assim como as exigências das leis municipais.  Portanto, a inspeção predial é uma ferramenta muito importante para identificar anomalias nos edifícios e classifica-las através de um laudo técnico. No laudo, são descritas as causas e soluções para cada anomalia, seguida de fotos especificando o local onde se encontra. As recomendações e soluções propostas no plano de manutenção devem ser apresentadas de forma clara e simples para que o gestor ou proprietário consiga compreendê-las sem nenhuma dificuldade.   A responsabilidade do cumprimento das recomendações de manutenção cabe ao proprietário ou aos gestores. É muito importante a indicação de manuais e normas para melhor compreensão dos responsáveis, pois uma manutenção realizada corretamente visa preservar ou recuperar as condições adequadas da estrutura, aumentando a vida útil da edificação, e não deve ser negligenciada. Cada anomalia também é classificada em um grau de prioridade, considerando o risco, a urgência e a tendência de piora da anomalia. Dessa forma, o laudo que é entregue apresenta o prazo para que a manutenção seja realizada de acordo com sua prioridade.  2.2 Sistemas construtivos  Os sistemas construtivos recomendados pelo o IBAPE-SP/2012 que devem constar nas inspeções prediais são, pelo menos, os sistemas de estrutura, impermeabilização, instalações hidráulicas e elétricas, revestimento externo em geral, esquadrias, revestimentos internos, elevadores, climatização, exaustão mecânica, ventilação, cobertura, telhados, combate 
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ao incêndio e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). É importante ressaltar que essa lista de sistemas do IBAPE-SP/2012 são apenas recomendações, não sendo aplicável a todas as estruturas devido à existência de construções diferenciadas como shoppings, por exemplo.  2.2.1 Estrutural  A inspeção desse sistema é uma das mais importantes a ser realizadas na edificação, visto que problemas identificados na estrutura oferecem riscos aos usuários, devido à redução no desempenho dos elementos de sustentação como vigas, pilares e lajes. Conforme as edificações ficam mais velhas, torna-se mais comum observar diversos tipos de problemas, como a oxidação dos elementos de aço no concreto armado devido a algum desplacamento do cobrimento ou elementos submetidos a cargas superiores a de projeto. Nesses casos, dependendo do risco da anomalia, o grau de urgência é maior. Os problemas mais comuns de serem encontrados são: fissuras, rachaduras, trincas e cobrimento inadequado.   2.2.2 Revestimentos e vedação  Os problemas mais prováveis de serem encontrados nos revestimentos externos, por exemplo, é o desplacamento das placas cerâmicas do edifício. O grau de risco desse problema é elevado, visto que a queda de um elemento desses pode atingir alguém ou causar danos a veículos ou outros objetos em sua projeção. Suas causas podem ser várias e devem ser estudadas, mas associa-se esse problema, em certos casos, à falha de execução do assentador em observar o tempo de espera da argamassa colante utilizada. Nesse tipo de inspeção são analisados diversos pontos e marcadas as áreas de placas cerâmicas que foram submetidas a testes. Outro problema que é bastante comum é de infiltração, que acontece principalmente devido ao desgaste do rejunte entre as placas cerâmicas, mas também pode ocorrer em revestimentos de tinta.  Nesses tipos de edificação, deve-se atentar também ao desplacamento em certos pedaços de textura acrílica, que também apresentam riscos.  Nos revestimentos internos, os problemas desse sistema causam desconforto e prejuízos aos usuários. Devem-se observar as seguintes anomalias para cada tipo de revestimento: 
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• Sistemas de pintura: descascamento, empolamento, saponificação, eflorescência, manchas, calcinação, entre outros. 
• Revestimento cerâmico: Descolamento, fissuras, manchamento.  2.2.3 Mecânico  Esse tipo de inspeção é realizado a partir do nível 2 de inspeção predial, onde há a existência de elementos mecânicos como elevadores, climatização e exaustão mecânica. O engenheiro civil não possui capacitação e habilitação para analisar esses sistemas, ficando responsável por esse sistema o engenheiro mecânico ou uma empresa específica responsável pela instalação e manutenção de cada um.  2.2.4 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas  Devido à elevada altura dos prédios nos centros urbanos ou em uma edificação alta isolada, existe a necessidade de analisar os sistemas de proteção contra raios a fim de garantir o direcionamento adequado da descarga elétrica para o solo sem que a estrutura seja danificada ou que os aparelhos eletrônicos que utilizam energia sofram quaisquer tipos de danos. Deve ser analisado todo o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), a adequação de seu dimensionamento e aterramento, a fim de garantir seu funcionamento de acordo como planejado.   2.2.5 Sistema Elétrico  O sistema elétrico também deve ser inspecionado pelo engenheiro elétrico, devidamente capacitado e habilitado. Os problemas encontrados com mais facilidade são localizados em prédios antigos, onde o dimensionamento dos circuitos elétricos e suas identificações no quadro e as cores dos fios recomendadas foram projetados de maneira ultrapassada. Devido ao aumento da acessibilidade e utilização dos aparelhos elétricos, muitos desses sistemas se tornam incapazes de suportar a carga elétrica da edificação. Além disso, a fiação antiga, em alguns casos, começa a descascar ou se tornar exposta, levando risco elétrico aos usuários.    
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A norma NBR 5410 da ABNT apresenta dois dispositivos de proteção dos sistemas elétricos essenciais para segurança dos usuários: o Disjuntor Diferencial-Residual (DR) e Dispositivo de Proteção contra Surto de Tensão (DPS). O DR detecta uma variação na corrente de fuga, que pode ser ocasionada quando algum usuário entra em contato acidental com partes da instalação ou superfícies condutoras, e então ele atua desligando automático do circuito evitando o choque elétrico. O DPS atua quando protegendo os circuitos quando a descarga elétrica provocada por um raio, por exemplo, eleva a tensão do sistema elétrico, evitando queimas nos equipamentos elétricos ligados aquele quadro elétrico.  2.2.6 Sistema de esquadrias  São todos os elementos de portas, janelas, portões, grades, entre outros que compõem a edificação. A função desses elementos são garantir a estanqueidade agindo como controle de iluminação e ventilação nas fachadas dos edifícios. Nesses sistemas deve-se verificar se a esquadria está posicionada corretamente, caso contrário pode-se constatar infiltrações localizadas.   2.2.7 Combate a Incêndio  Esse sistema é analisado para desempenhar seu papel em situações de risco, garantindo o funcionamento adequado dos seus dispositivos, como mangueiras, extintores, sprinklers e hidrantes. Assim como também se deve observar se as rotas de fuga estão desobstruídas e dimensionadas corretamente. Em situações de incêndio, é ideal que as saídas estejam sinalizadas, que os acessos às rotas de fugas e escadas estejam livres, que os dispositivos estejam funcionando corretamente e que as portas corta-fogo estejam em estado adequado.    2.3 Níveis de inspeção predial  As inspeções prediais podem ser classificadas em três níveis, dependendo do grau de complexidade da estrutura. Esse grau varia de acordo com o método construtivo, de manutenção e de uso. Edificações mais complexas podem requerer a presença de uma equipe multidisciplinar, formado principalmente por engenheiros civis, mecânicos e elétricos. 
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2.3.1 Inspeção Predial de Nível 1  A orientação técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia (IBRAENG) de 2015 categoriza esse nível de inspeção para edificações com baixo padrão e complexidade.  A norma 12.721/2006 da ABNT define os padrões e complexidades construtivas baixos os edifícios com estruturas, equipamentos e instalações básicas, que possuem até três pavimentos, sem elevadores e de simples manutenção e operação dos seus sistemas construtivos. Possuem também fundações simples diretas, como blocos ou sapatas.  Nesse nível, a inspeção predial pode ser realizada por um ou mais profissionais habilitados em apenas uma especialidade, podendo ser engenheiro civil ou arquiteto. As conclusões apresentadas no laudo podem ser fundamentadas apenas em observações visuais ou medições realizadas pelos profissionais. Por fim, no laudo deve constar as medidas saneadoras para as anomalias e falhas identificadas.   2.3.2 Inspeção Predial de Nível 2  O segundo nível de inspeção predial é realizado em edificações com padrão e complexidade construtiva do nível normal, que são edificações com estruturas, equipamentos e instalações comuns, com pelo menos um elevador. Os acabamentos são classificados como normais segundo a NBR 12.721/2006 da ABNT. A manutenção de seus equipamentos e os sistemas construtivos, como elevadores, bombas hidráulicas e sanitárias, portões automáticos, reservatório de água, etc. devem ser feitas por empresas especializadas terceirizadas, registradas e regulares no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).  As inspeções prediais de nível 2 são realizadas por profissionais habilitados em mais de uma especialidade, de acordo com as atribuições profissionais de cada um. As conclusões podem ser fundamentadas nas observações visuais ou medição realizada pelos profissionais, podendo conter ensaios tecnológicos. O laudo também deve constar as medidas saneadoras para as anomalias e falhas identificadas, além dos prazos para as medidas que devem ser executadas.    
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2.3.3 Inspeção Predial de Nível 3   O terceiro nível de inspeção predial é realizado em edificações de alto padrão e alta complexidade construtiva, com múltiplos pavimentos e mais de um elevador. Assim como a inspeção predial de nível 2, a manutenção de seus equipamentos e os sistemas construtivos, como elevadores, bombas hidráulicas e sanitárias, portões automáticos, reservatório de água, etc. devem ser feitas por empresas especializadas terceirizadas, registradas e regulares no CREA.   As inspeções prediais nesse nível devem ser realizadas necessariamente por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais habilitados em várias especialidades. Segundo a norma de Inspeção Predial do IBAPE Nacional/2012, esse nível pode ser intitulado como Auditoria Técnica. As conclusões devem ser fundamentadas nas observações visuais, medições e ensaios laboratoriais, podendo ser indicada a contratação de um perito.   2.4 Profissionais capacitados  As inspeções prediais podem ser realizadas tanto por apenas um profissional quanto por uma equipe multidisciplinar formado por diversos profissionais capacitados em diferentes especialidades, dependendo da complexidade da estrutura e do nível de inspeção predial. Os profissionais capacitados, Engenheiros e Arquitetos, devem estar devidamente registrados no CREA e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A tabela abaixo apresenta os sistemas construtivos que abrange as atribuições de cada profissional. 
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Tabela 1 - Tabela de Atribuições Profissionais 

 Fonte: IBRAENG, 2015 
 Tabela 2 - Tabela de Atribuições Profissionais (cont.) 

 Fonte: IBRAENG, 2015 
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2.5 Etapas de inspeção predial  1) Visita preliminar à edificação; 2) Determinação do nível de inspeção predial; 3) Solicitação da documentação da edificação; 4) Análise da documentação; 5) Planejamento da vistoria técnica; 6) Vistoria da edificação, preenchimento das listas de verificação, registro técnico fotográfico e obtenção de informações complementares dos usuários, responsáveis, proprietários e gestores da edificação. 7) Classificação das anomalias e falhas constatadas nos itens vistoriados e das não conformidades com a documentação examinada; 8) Classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco; 9) Definição de prioridades com relação às anomalias e falhas; 10) Avaliação da manutenção e uso; 11) Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança; 12) Prescrições e recomendações técnicas para saneamento de anomalias e correções de falhas; 13) Elaboração e entrega do laudo.  2.6 Documentação necessária   Para a realização de uma inspeção predial, a norma do IBAPE/2012 lista os documentos que devem ser reunidos e analisados, quando disponíveis. Na lista constam documentos administrativos, técnicos, de manutenção e operação da edificação. A obtenção desses arquivos é fundamental visto que se deve verificar a conformidade da edificação, as condições dos equipamentos, projeto original, entre outros.  2.6.1 Administrativa  

• Instituição, Especificação e Convenção de Condomínio;  
• Regimento Interno do Condomínio;  
• Alvará de Construção;  
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• 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; 
• Comprovante da destinação de resíduos sólidos, etc.; 
• Relatório de danos ambientais, quando pertinente;  
• Licença da vigilância sanitária, quando pertinente;  
• Contas de consumo de energia elétrica, água e gás;  
• PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
• Certificado de Acessibilidade.  2.6.2 Técnica  
• Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 
• Projeto executivo; 
• Projeto as built; 
• Projeto de estruturas; 
• Projetos de Instalações prediais; • Instalações hidráulicas; • Instalações de gás; • Instalações elétricas; • Instalações de cabeamento e tecnologia; • Instalações de SPDA; • Instalações de climatização; • Combate a incêndio; 
• Projeto de Impermeabilização; 
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• Projeto de Revestimento em geral, incluída fachadas; 
• Projeto de Paisagismo.  2.6.3 Manutenção  
• 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 analises físico-químicas de potabilidade de agua 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, tais como: ar condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, Equipamentos Eletromecânicos e demais componentes; 
• Relatórios de ensaios da agua gelada e de condensação de sistemas de ar condicionado central; 
• Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás; 
• Relatório de ensaios preditivos, tais como: termográfica, vibrações mecânicas, etc.; 
• Relatórios de ensaios tecnólogos, caso tenham sido realizados; 
• Cadastro de equipamentos e maquinas.   2.7 Informações úteis adicionais  Durante a vistoria técnica, recomenda-se a coleta de informações adicionais a respeito da edificação a ser inspecionado através de questionários ou entrevistas com os gestores, proprietários, síndicos ou usuários com o objetivo de identificar modificações ou 
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reformas em relação à edificação original. Além disso, a solicitação, a percepção e as reclamações dos usuários com relação à condição de uso em áreas não inspecionadas deve ser analisada nessa etapa.  2.8 Elaboração do checklist  O checklist é um formulário que deve ser preenchido durante a vistoria técnica para auxiliar a elaboração do laudo. Nesse formulário apresenta-se as constatações técnicas e resultados observados durante a vistoria. A NBR 5674/2012 da ABNT fornece orientações para a etapa de coleta de informações para o preenchimento do checklist, que é fundamental para determinação do nível de complexidade da estrutura e o nível de inspeção que será realizado. A norma recomenda que o documento tenha um roteiro lógico de inspeção das edificações, os componentes e equipamentos mais importantes na edificação, as formas de manifestação esperadas da degradação da edificação e, por fim, as solicitações e reclamações dos usuários. A norma do IBAPE-SP/2012 recomenda analisar os sistemas construtivos listados anteriormente.   2.9 Classificação de anomalias e falhas  As anomalias e falhas são manifestações patológicas que impactam negativamente a vida útil da estrutura e de seus sistemas construtivos, implicando na redução das condições de desempenho constantes na NBR 15.575/2013 da ABNT. A diferença entre as duas desconformidades está em suas origens, de acordo com as definições da orientação técnica do IBRAENG/2015 baseada na Norma de Inspeção Predial do IBAPE Nacional/2012.  2.9.1 Anomalias  As anomalias são desconformidades construtivas ou de uso de uma edificação ou sistema construtivo que implicam perda de desempenho e redução na vida útil. As anomalias devem ser classificadas quanto às suas características, de acordo com suas origens e o tipo de ocorrência. Algumas das anomalias que podem ser encontradas nas edificações são: fissuras, manchas, corrosões, oxidações, vazamentos, desgastes, umidades, furos, infiltrações, descascamentos, entre outros.  
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a) Endógenas: Originárias da própria edificação (projeto, materiais e execução). b) Exógenas: Originárias de fatores externos a edificação, provocados por terceiros. c) Naturais: Originárias de fenômenos da natureza. d) Funcionais: Originárias da degradação de sistemas construtivos pelo envelhecimento natural e consequente término da vida útil.  2.9.2 Falhas  As falhas são desconformidades de manutenção de uma edificação ou de seus equipamentos e sistemas que provocam ou podem provocar anomalias. Podem ser classificadas em quatro categorias diferentes.  a) De planejamento: Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações inadequados do plano de manutenção, sem aderência a questões técnicas, de uso, de operação, de exposição ambiental e, principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das instalações, consoante a estratégia de Manutenção. Além dos aspectos de concepção do plano, há falhas relacionadas às periodicidades de execução.   b) De execução: Associada à manutenção proveniente de falhas causadas pela execução inadequada de procedimentos e atividades do plano de manutenção, incluindo o uso inadequado dos materiais.   c) Operacionais: Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e demais atividades pertinentes.   d) Gerenciais: Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma.   2.10 Classificação do grau de risco  Essa classificação categoriza o grau de risco que anomalias e falhas apresentam ao edifício, ao usuário e ao meio ambiente. 
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2.10.1 Mínimo  Risco de causar pequenos prejuízos à̀ estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário da edificação.  2.10.2 Médio  Risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação e sua deterioração precoce, sem prejuízo à operação direta de sistemas  2.10.3 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.   2.11 Definição de prioridades  Após a definição dos níveis de risco e classificação das anomalias e falhas, é necessário definir as que terão prioridades baseado na metodologia técnica da Matriz GUT, uma ferramenta de gerenciamento de risco que define grau de Gravidade, Urgência e Tendência para cada uma das anomalias.   A partir da identificação de cada uma das manifestações patológicas, é atribuída uma nota de 0 a 10 em cada um dos três critérios utilizados.  a) Gravidade: representa o risco e o impacto que a anomalia pode causar a edificação caso não seja prevenida; b) Urgência: representa o prazo para a tomada de medidas saneadoras a partir do risco que ela oferece aos seus usuários; c) Tendência: representa o potencial de piora para a anomalia.  
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2.12 Indicação de Manutenção e Uso  O laudo deve conter informações claras e precisas levando em consideração que o responsável pela manutenção do edifício não possui os mesmos conhecimentos técnicos que o inspetor. Em alguns casos, deve-se indicar também para o proprietário ou gestor as normas e orientações que foram utilizadas como embasamento para elaboração do laudo.   Cada ação de manutenção ou correção deve ser acompanhada de fotos e evidências que justifiquem a recomendação, demonstrando o risco caso ela não seja reparada, a urgência que em que ela deve ser tratada e o grau em que ela pode piorar, para que fique clara a real necessidade de reparo da patologia. Todos os aspectos devem ser verificados conforme a NBR 5674 da ABNT. A norma do IBAPE-SP/2012 orienta os inspetores a analisarem o plano de manutenção e o as respectivas condições de execução seguindo os critérios abaixo:  2.12.1 Plano de Trabalho  

• Coerência do Plano de Manutenção em relação ao especificado por fabricantes de equipamentos e sistemas inspecionados; 
• Coerência do Plano de Manutenção em relação ao preconizado em Normas e / ou Instruções Técnicas de Engenharia específicas; 
• A adequação de rotinas e frequências à idade das instalações, ao uso, exposição ambiental, dentre outros aspectos técnicos que permitam ao inspetor classificar a qualidade da manutenção executada;  2.12.2 Condições de execução das atividades propostas  
• Verificar se existem as condições mínimas necessárias de acesso aos equipamentos e sistemas, permitindo a plena realização das atividades propostas no Plano de Manutenção; 
• Verificar as condições de segurança para o mantenedor e usuários da edificação, durante a execução da manutenção.  
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O inspetor avalia a manutenção da edificação e de seus sistemas em uma das categorias: ATENDE, ATENDE PARCIALMENTE ou NÃO ATENDE.  2.12.3 Condições de uso  Quanto às condições de uso, uma edificação que não é utilizada dentro dos parâmetros de projeto está sujeita aos riscos não previstos em projeto que poderão comprometer a segurança e habitabilidade. O inspetor deve avaliar então se o uso e a ocupação da edificação inspecionada estão de acordo ou não com o que foi previsto em projeto, categorizando como uso REGULAR ou IRREGULAR.  2.13 Recomendações técnicas  A orientação técnica do IBRAENG/2015 indica que cabe ao inspetor ou auditor propor as recomendações técnicas sobre os serviços necessários para manutenção da edificação aos responsáveis, livrando-se da responsabilidade do cumprimento ou não da realização das mesmas. As recomendações devem ser acompanhadas da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Dependendo do nível de inspeção predial, cabe também aos inspetores prescrever os prazos máximos para execução das medidas saneadoras de anomalias e falhas. A orientação descreve como possíveis recomendações de inspeções prediais:  
• Auditorias Técnicas Prediais; 
• Perícias estruturais (no todo ou em suas partes); 
• Perícias em sistemas específicos (instalações, sistemas de impermeabilização, de automação, revestimentos etc.) no todo ou em suas partes componentes; 
• Contratação de empresas ou profissionais registrados no CREA regional para realizar manutenções periódicas em sistemas, máquinas e equipamentos prediais; 
• Recuperações e/ou reforços estruturais em toda a estrutura ou em suas partes; 
• Recuperações de sistemas específicos (instalações, sistemas de impermeabilização, de automação, revestimentos etc.) no todo ou em suas partes componentes; 
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• Substituições de peças e elementos construtivos; 
• Execuções de estruturas ou sistemas inexistentes;  
• Reformas; 
• Demolições.  2.14 Laudo técnico  O resultado final da inspeção predial é o laudo técnico ao proprietário. No entanto, a metodologia descrita por PUJADAS (2017), embasada na norma da ABNT NBR 13752, refere-se à redação de um parecer técnico de inspeção, diferenciando que no laudo técnico o inspetor deve relatar apenas o que observou através de perícias, vistorias, exames e avaliações e dar suas conclusões, enquanto o parecer técnico se trata da opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido pelo profissional.   Para esse estudo de caso, considera-se que as recomendações técnicas, seguidas de conselhos e esclarecimentos técnicos, estão presentes no laudo, conforme a norma nacional do IBAPE/2012. Portanto, segundo a mesma norma, segue os itens que devem constar no laudo técnico:  a) Identificação do solicitante; b) Classificação do objeto de inspeção; c) Localização; d) Data da diligência; e) Data da inspeção; f) Descrição técnica contendo localização, idade e sistemas componentes; g) Nível da inspeção predial; h) Documentação analisada; i) Critério e método da inspeção predial; j) Lista de verificação dos equipamentos e sistemas construtivos vistoriados; k) Classificação e análise das anomalias e falhas quando detectadas; l) Prioridades para as medidas saneadoras; m) Avaliação do estado de conservação da edificação; n) Avaliação da estabilidade e segurança; 
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o) Recomendações técnicas e de sustentabilidade; p) Relatório fotográfico; q) Recomendação dos prazos; r) Data do laudo; s) Assinatura dos profissionais responsáveis acompanhado do número do CREA e/ou do CAU. t) Anotação de responsabilidade técnica (ART) e/ou registro de responsabilidade técnica (RRT).     
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3. METODOLOGIA  A metodologia utilizada foi baseada na orientação técnica OT-003/2015-IBRAENG de Inspeção Predial e Auditoria Técnica predial conforme descrita no item 2.5 anteriormente.   Antes do início do passo a passo estabelecido nas etapas de inspeção predial foi definido o bloco a ser inspecionado da Universidade Federal do Ceará junto com os engenheiros do UFCINFRA, que auxiliaram durante toda a inspeção predial. O bloco definido foi o bloco da imprensa universitária, localizado no campus do Benfica. Uma breve apresentação indicou que se trata de um bloco antigo, da década de 1960.  Gráfico 2 - Fluxograma de metodologia para inspeção predial 

 Fonte: Autor, 2018   Seguindo para a primeira etapa de inspeção predial, foi feita uma visita preliminar ao bloco a fim de determinar o nível de inspeção predial a ser realizado. Como a edificação era de menor complexidade, de acordo com a classificação do IBAPE Nacional de 2012 o nível de inspeção predial para o bloco da imprensa universitária foi de nível 1. 
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Para essa definição, a visita contemplou observar todos os locais existentes da instalação, analisando todos os sistemas que poderiam oferecer riscos ao usuário. A edificação só possuía um pavimento e o acesso aos demais locais foi permitido pelo administrador do bloco, de forma que a vistoria poderia ser realizada em todas as áreas do bloco. Nesse momento, foram coletadas informações e reclamações percebidas pelos usuários do bloco para avaliação, assim como informações de reformas e instalações realizadas em um período recente. Na visita também foram requisitados os documentos presentes no item 2.6 que estavam disponíveis para análise aos responsáveis.   Em outro momento, a equipe voltou a visitar o bloco para realização da vistoria técnica após definidos os sistemas construtivos a serem analisados, cabendo dentro das atribuições profissionais do Engenheiro Civil. Os itens analisados foram: estrutura, instalações elétricas, revestimento interno e externo, combate ao incêndio, esquadrias e SPDA.  A inspeção predial de nível 1 pode ser realizada por apenas um profissional, dispensando a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Esse nível caracteriza-se pela identificação de suas anomalias e de suas falhas que se apresentam de forma aparente. Dessa forma, da análise que cabe ao engenheiro civil, a inspeção visual e o registro fotográfico das áreas internas e externas foram as principais ferramentas para análise das anomalias encontradas, fundamental para elaboração do checklist e do laudo técnico de vistoria. Devido à baixa complexidade, a análise visual também foi suficiente e foram dispensadas execuções de testes. No checklist foram anotadas todas as não conformidades encontradas durante a vistoria.  A etapa de classificação das falhas e anomalias foi baseada no laudo dos engenheiros do UFCINFRA, que utiliza o relatório fotográfico para unificar em uma tabela só a classificação das falhas ou anomalias e a classificação quanto ao grau de risco. Na tabela consta o tipo do problema, a sua localização, sua gravidade em cada situação e as causas e medidas saneadoras propostas.        
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Tabela 3: Exemplo de tabela de Matriz GUT adotada ORIGEM FOTO   G U T PONTOS     RISCO  CAUSA  ANOMALIA FONTE  LOCAL:  MEDIDA SANEADORA – PRAZO:   
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC, 2018  Para classificação quanto ao grau de risco, foi utilizado o método da Matriz GUT para avaliar a gravidade, urgência e tendência de cada anomalia, determinando o risco e prazos para tomada de ações mitigadoras de cada uma para criação de um plano de manutenção. Os pesos dados para cada um dos três critérios foram baseados na tabela abaixo:  Tabela 4 - Tabela para determinação dos pesos para gravidade, urgência e tendência para as anomalias Grau Gravidade Peso Total  Perdas de vidas humanas, 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 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  Imprevisto  1 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: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC, 2018 
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É atribuído um peso para cada um dos critérios que então serão somados para atribuição de um valor que será utilizado para determinação dos prazos, dependendo do grau atribuído, conforme na tabela abaixo.  Tabela 5 - Tabela de definição dos prazos 

MATRIZ GUT Resultado GUT Risco Prazo (dias) 0 a 10  Mínimo 180 10 a 20 Mínimo 150 10 a 20 Médio 120 10 a 20 Crítico 90 20 a 30 Médio  60 20 a 30 Crítico 30 Fonte: Autor, 2018  O somatório dos três pesos atribuídos a cada uma das falhas ou anomalias também é utilizado para definição de prioridades. Esse processo é realizado após a conclusão do relatório fotográfico e classificação quanto ao grau de risco de todas as anomalias registradas. Dessa forma, as anomalias com maior potencial de dano à edificação e aos usuários são exibidas no topo da tabela e são atribuídos prazos mais curtos para as medidas saneadoras propostas. A tabela a seguir exemplifica essa classificação.   Tabela 6 - Exemplo de Matriz GUT MATRIZ GUT Figura Identificação  Pontos  Prazo (dias) 1 Fissura na viga 28 30 2 Quadro elétrico 22 60 3 Pintura 12 120 Fonte: Autor, 2018  Após a conclusão da inspeção e do relatório fotográfico são feitas as recomendações necessárias para cada sistema construtivo, de acordo com a matriz de prioridades e as medidas saneadoras propostas em cada uma das anomalias para que cada um dos itens fique conforme as normas vigentes e adequadas aos requisitos de uso, operação, manutenibilidade e sustentabilidade. Deve-se verificar a existência de um plano de manutenção e avaliar a sua categoria e se está conforme as normas de inspeção predial do IBAPE, obedecendo aos critérios das condições de uso, de execução e seu plano de trabalho conforme descritos. É constante no 
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laudo se a manutenção atendia, atendia parcialmente ou não atendia e se sua condição de uso estava regular ou irregular de acordo com o projetado inicialmente.  O laudo é então entregue ao responsável de maneira concisa, mas íntegra, de forma clara e didática. Caso necessário, são indicadas as normas técnicas e orientações em que o laudo foi baseado para maior compreensão do proprietário. Cabe a ele, então, o cumprimento das recomendações propostas no período designado pelo inspetor. É importante agendar uma visita algum tempo depois para uma nova inspeção, com o objetivo de avaliar se as medidas propostas foram realizadas e suficientes para o bom funcionamento da edificação.    
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4. RESULTADOS  4.1 Dados da edificação  Tabela 7 - Dados do bloco da Imprensa Universitária Identificação Bloco da Imprensa Universitária da UFC Endereço Avenida da Universidade, 2932 – Benfica – CEP 60.020-180 Fortaleza, Ceará.  CNPJ 07.272.636/0001-31 
Fonte: Autor, 2018 
Figura 1 - Localização do Bloco da Imprensa Universitária 

 Fonte: Google Maps, 2018 
Figura 2 - Placa de inauguração do Bloco da Imprensa 

 Fonte: Universidade Federal do Ceará, 2018 
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O bloco da Imprensa Universitária é localizado próximo a reitoria da UFC, na Avenida da Universidade, 2932. É um bloco de padrão construtivo baixo, constituído de apenas um pavimento e ocupação tipo pública. Sua área construída é de 1727m² com previsão para expansão. Trata-se de uma edificação antiga, com idade de 52 anos de acordo com sua placa de inauguração.  Figura 3 - Planta baixa do bloco da Imprensa Universitária 

 Fonte: Universidade Federal do Ceará, 2018 
 4.2 Nível de inspeção  Devido a sua baixa complexidade construtiva, o nível de inspeção predial definido para essa edificação foi de nível 1, realizado por uma equipe multidisciplinar devido à sua grande dimensão e à quantidade de dispositivos elétricos.   4.3 Abrangência da vistoria  Na etapa de vistoria foram recolhidas informações dos usuários que relataram uma série de problemas vivenciados no cotidiano de trabalho. Dentre eles, a falta de manutenção em todos os aparelhos de ar condicionado, a má qualidade do sistema elétrico, a não reposição dos extintores fora da validade e o mau cheiro percebido nos banheiros pela escoamento inadequado 
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dos resíduos no encanamento. Aconteceram, inclusive, em um período recente, dois princípios de incêndio devido a precariedade do sistema elétrico. De tal forma, todos esses itens foram observados junto com os sistemas planejados para inspeção. Em geral, os sistemas abrangidos por essa vistoria foram:  a) Estrutura b) Sistema Elétrico c) Esquadrias e vedação d) Revestimentos  e) Sistema de Combate a Incêndio f) SPDA g) Climatização  4.4 Documentos  4.4.1 Documentação administrativa  Tabela 8 - Documentação Administrativa Documentação Entregue Analisada 1. Alvará de Construção Não Não 2. Certificado de treinamento de brigada de incêndio Não Não 3. Licença de funcionamento da prefeitura Não Não 4. Licença de funcionamento do órgão ambiental competente Não Não 5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, quando pertinente Não Não 
6. Relatório de danos ambientais, quando pertinente Não Não 7. Contas de consumo de energia elétrica, água e gás Sim Sim 8. Certificado de Acessibilidade Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC, 2018 
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4.4.2 Documentação técnica  Tabela 9 - Documentação Técnica Documentação Entregue Analisada 1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Não Não 2. Projeto Executivo Sim Sim 3. Projeto as built Não Não 4. Projeto de estruturas Não Não 5. Projeto de Instalações Prediais Não Não 5.1 Instalações hidráulicas Não Não 5.2 Instalações de gás Não Não 5.3 Instalações elétricas Não Não 5.4 Instalações de cabeamento e telefonia Não Não 5.5 Instalações de SPDA Não Não 5.6 Instalações de climatização Não Não 5.7 Combate a incêndio Não Não 6. Projeto de Impermeabilização Não Não 7. Projeto de Revestimentos em geral, incluído as fachadas Não Não 8. Projeto de Paisagismo Não Não 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC, 2018 
4.4.3 Documentação de manutenção  Tabela 10 - Documentação de Manutenção Documentação Entregue Analisada Manual de Uso, Operação e Manutenção Não Não Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC) Não Não Selos dos Extintores Não Não Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA) Não Não Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica – SPDA Não Não Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios Não Não Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos reservatórios e da rede Não Não 
Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras Não Não Laudos de Inspeção Predial anteriores Não Não 
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Documentação Entregue Analisada Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de extintores Não Não Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral Não Não Relatório dos acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Não Não Relatório de ensaios da água gelada e de condensação de sistemas de ar condicionado central Não Não 

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás Não Não Relatório de ensaios tecnológicos, caso tenham sido realizados  Não Não Relatório dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos, tais como: ar condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, Equipamentos eletromecânicos e demais componentes 
Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC, 2018 
 4.5 Checklists  4.5.1 Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual Tabela 11 - Checklist estrutural PILARES, VIGAS, LAJES, MARQUISES, CONTENSÕES E ARRIMOS, MUROS (X) CONCRETO ARMADO ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS ( ) METÁLICO  (X) MADEIRA ( ) ALVENARIA DE PEDRA (X) TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS ( ) PRÉ-MOLDADOS ( ) GABIÃO (X) ALVENARIA ( ) VIDRO ( ) OUTROS. ANOMALIAS S N NA 1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, movimentações estruturais. X   2. Irregularidades geométricas, falhas de concretagem.  X  3. Armadura exposta. X   4. Deformações.  X  5. Deterioração de materiais, destacamento, desagregação. X   6. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos.  X  7. Segregação do concreto (Bicheira, ninhos).  X  8. Infiltrações. X   9. Recalques.  X  10. Colapso do solo.  X  11. Corrosão metálica. X   12. Outros.  X  Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável 
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4.5.2 Sistemas de vedação e revestimento Tabela 12 - Checklist de vedação e revestimento PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PISOS, FORROS ( ) CONCRETO ARMADO (X) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS (X) MADEIRA  ( ) PLACA CIMENTÍCIA ( ) PANO DE VIDRO ( ) GESSO ACARTONADO  ( ) PEDRA (X) SUBSTRATO DE REBOCO ( X) ELEMENTO CERÂMICO        ( ) PELÍCULA DE PINTURA (X) CERÂMICO ( ) LAMINADO ( ) PEDRA  ( ) CIMENTO QUEIMADO ( ) GESSO ( ) PVC ( ) PLACA CIMENTÍCIA. ANOMALIAS S N NA 1. Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentações estruturais ou higrotérmicas, reações químicas, falhas nos detalhes construtivos. X   
2. Infiltração de umidade. X   3. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos. X   4. Deterioração dos materiais, destacamento, empolamento, pulverulência. X   5. Irregularidades geométricas, fora de prumo/nível.  X  6. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas. X   7. Manchas, vesículas, descoloração da pintura, sujeiras X   8. Ineficiência no rejuntamento/emendas. X   9. Outros.  X  Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável  4.5.3 Sistemas de esquadrias e divisórias Tabela 13 - Checklist de esquadrias e divisórias JANELAS, PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS (X) ALUMÍNIO ( ) PVC (X) MADEIRA (X) VIDRO TEMPERADO     (X) METÁLICA ( ) OUTROS. ANOMALIAS S N NA 1. Vedação deficiente.  X  2. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão. X   3. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas X   3. Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento. X   4. Fixação deficiente. X   5. Vibração.  X  6. Outros.  X  Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 
Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável  
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4.5.4 Sistemas de cobertura  Tabela 14 - Checklist de cobertura TELHAMENTO, ESTRUTURA DO TELHAMENTO, RUFOS E CALHAS, LAJES IMPERMEABILIZADAS ( ) CERÂMICO ( ) FIBROCIMENTO ( ) METÁLICO ( ) VIDRO TEMPERADO  ( ) MADEIRA ( ) PVC ( ) CONCRETO ( ) ALUMÍNIO ( ) FIBRA DE VIDRO        ( ) PRÉ-MOLDADA ( ) OUTROS: ANOMALIAS S N NA 1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, movimentações estruturais, assentamento plástico.  X  2. Irregularidades geométricas, deformações excessivas.  X  3. Falha nos elementos de fixação.  X  4. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas.  X  5. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos.  X  6. Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento.  X  7. Perda de estanqueidade, porosidade excessiva. X   8. Manchas, sujeiras. X   9. Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação. X   10. Ataque de pragas biológicas. X   11. Ineficiência nas emendas. X   12. Impermeabilização ineficiente, infiltrações. X   13. Subdimensionamento.  X  14. Obstrução por sujeiras. X   15. Outros.  X  Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável  4.5.5 Sistemas de reservatórios  Tabela 15 - Checklist de reservatórios CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS (X) CONCRETO ARMADO ( ) METÁLICO ( ) POLIETILENO  ( ) FIBROCIMENTO ( ) FIBRA DE VIDRO ( ) OUTRO: ANOMALIAS S N NA 1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, movimentações estruturais, assentamento plástico, recalques.  X  2. Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação.  X  3. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão.  X  4. Eflorescência, desenvolvimento de microrganismos biológicos.  X  
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ANOMALIAS S N NA 5. Irregularidades geometrias, falhas de concretagem.  X  6. Armadura exposta.  X  7. Vazamento / infiltrações de umidade.  X  8. Colapso do solo.  X  9. Ausência / ineficiência de tampa dos reservatórios.  X  10. Outros.  X  Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável  4.5.6 Sistemas de instalações passíveis de verificação visual  Tabela 16 - Checklist de instalações ANOMALIAS S N NA 1. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão.  X  2. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas. X   3. Entupimentos/obstrução. X   4. Vazamentos e infiltrações. X   5. Não conformidade na pintura das tubulações.  X  6. Irregularidades geométricas, deformações excessivas.  X  7. Sujeiras ou materiais indevidos depositados no interior. X   8. Ineficiência na abertura e fechamento dos trincos e fechaduras.  X  9. Ineficiência de funcionamento.  X  10. Indícios de vazamentos de gás.  X  11. Outros.  X  Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 
Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável  4.5.7 Ar condicionado Tabela 17 - Checklist de ar condicionado REPRESENTANTE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 1. Responsável pela manutenção se fez presente. X   Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável DOCUMENTAÇÃO EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 1. Contrato de manutenção. X   2. Anotação de responsabilidade técnica assinada por profissional legalmente habilitado.  X  

3. Última ficha ou registro de manutenção do equipamento.  X  4. Relatórios dos acompanhamentos das manutenções dos aparelhos de ar condicionado.  X  
5. PMOC (Segundo Portaria 3523/98)  X   Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável 
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 AR CONDICIONADO ITENS CABINE C NC P NA 1. As unidades evaporadoras e condensadoras estão limpas.   X  2. O equipamento não apresenta ruído ou vibrações.  X   3. Os filtros de ar estão limpos.   X  4. Não há vazamento de óleo. X    5. Não há pontos de corrosão.   X  6. Os quadros elétricos estão limpos.   X  7. Os circuitos estão identificados.   X  8. As conexões elétricas estão apertadas. X    9. Não há goteiras na unidade evaporadora.  X   10. Drenos não apresentam vazamento.  X   11. Sala de máquinas exclusiva para o sistema de ar condicionado, não havendo acumulo de materiais diversos.    X 12. O piso, as paredes e o teto da casa de máquinas estão limpos, há ralo sifonado, boa iluminação e espaço suficiente no entorno do condicionador para a correta e segura manutenção. 

   X 
13. Acesso restrito à casa de máquinas apenas a pessoas autorizadas.    X 14. O duto possui portas/acessos de inspeção para visualização interna quanto há presença de material particulado (pó). O acesso pode ser feito também por grelhas ou difusores de ar, desde que se consiga inspecionar a superfície interna do duto. 

   
X 

15. Tomada de ar externo está limpa, com filtro, no mínimo, classe G1 e dotada de regulador de vazão de ar.    X 16. Suportes/Equipamentos adequados ao uso.    X Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 
Legenda: C = Conforme NC = Não Conforme P = Parcialmente NA = Não se Aplica  4.5.8 Bebedouro Tabela 18 - Checklist de bebedouro ANOMALIAS S N NA 1. Em boas condições de funcionamento, água potável e filtro não saturado?  X  2. Não existem pontos de corrosão no equipamento?  X  Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável        
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4.5.9 Sistema de Segurança contra Incêndio  Tabela 19 - Checklist de segurança contra incêndio 3.1.1 - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
Classificação da edificação  
- Quanto à ocupação: D-1/I-1 
- Quanto ao risco: Médio 
- Quanto à altura: Um pavimento 
Área total: 1727m² Nº. de pavimentos: 1 
(X ) Edificações com área superior a 750m2 e/ou com mais de 2 pavimentos S N NA 
1. Acesso de viatura X   
2. Saídas de emergência X   
3. Sinalização de emergência  X  
4. Iluminação de emergência  X  
5. Alarme de incêndio  X  
6. Detecção de incêndio   X 
7. Extintores X   
8. Hidrantes  X  
9. Central de gás  X  
10. Chuveiros automáticos   X 
11. Controle de fumaça   X 
12. Hidrante urbano   X 
13. Brigada de incêndio  X  
14. Plano de intervenção de incêndio  X  
3.1.2 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA S N NA 
1. Porta(s) abre(m) no sentido correto?   X  
2. Portas, acessos e descargas desobstruídos? X   
3. Existem placas de sinalização?   X  
4. Possui PCF?  X  
4.1.  Se sim, provida de barra antipânico?    X 
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4.2.  PCF permanece destrancada?   X 
4.3.  Componentes em condições adequadas de uso?   X 
5. Quantidade de escadas/rampas, se houver:  NE 
5.1. Tipo de escada: NE 
5.2. Largura:  NE 
5.3. Existe Guarda corpo?    X  
5.3.1.  Altura adequada (1,05m; escada interna: 0,92m)?    X 
5.4. Existe Corrimão?   X 
5.4.1. Altura adequada (0,80m a 0,92m)?    X 
6. Quantidade de saídas para o exterior: 1 
6.1. Largura: 1,38m 
7. Largura dos acessos/descargas: 1,38m 
OBS.:  
 3.1.3 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  S  N  NA 

1. Existente?  Tipos: Proibição  X  
  Alerta  X  
  Orientação e salvamento  X  
  Combate a incêndio  X  
  Complementar  X  
2. Altura mínima adequada?   X 
3. Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra?   X 
4. De acordo com a NBR 13434 - 2 (forma, dimensões e cor)?   X   3.1.4 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA S N NA 
Quantidade de luminárias adequada?  X  
1. Está ligada à tomada de energia (carregando)?    X 
2. Funciona se retirado da tomada ou utilizando o botão de teste?   X 
3. Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra? Quantidade adequada?   X 
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3.1.5 - EXTINTORES S N NA 
1. Quantidade adequada?  7 extintores X   
2. Localização adequada? X   
3. Tipo(s) adequado(s)?  X  
4. Sinalização: 
4.1. Vertical - placa fotoluminescente, conforme NBR 13434, 1,80m de altura (máx.)  X  
4.2. Horizontal - 1 m2 - vermelho interno e amarelo externo  X  
7. Fixação parede/apoio em suporte (máx. 1,60m/entre 0,10m e 0,20m ) adequada? 1,72m X   
8. Área abaixo desobstruída?   X  
9. Boa visibilidade? X   
10. Cilindro em condições adequadas (nenhum dano ou corrosão)?  X  
11. Estão devidamente lacrados? X   
12. Dentro do prazo de validade ?  X  
13. Dentro do prazo de realização do teste hidrostático ? X   
14. Quadro de instruções e selo do INMETRO legíveis?  X  
15. Mangueira e válvula, adequadas para o tipo? X   
16. Mangueira e válvula em condições aparentes de uso? X   
17. No caso de CO2, punho e difusor em condições aparentes de uso?   X 
18. No caso de extintores sobre rodas, conjunto de rodagem e transporte em condições aparentes de uso?   X 
19. Ponteiro indicador de pressão na faixa de operação?  X  
20. Orifício de descarga aparentemente desobstruído? X   

  3.1.6 - SISTEMA DE HIDRANTES S N NA 
1. Passeio (recalque):    X 
1.1. Localização adequada? (a 50 cm da guia do passeio, sem circulação de veículos, acesso da viatura dos bombeiros )   X 
1.2. Caixa: alvenaria, fundo permeável ou dreno?   X 
1.3. Tampa: ferro fundido, 0,40mx0,60m, inscrição "INCÊNDIO"?   X 
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1.4. Introdução a 15 cm (máx.) de profundidade e formando ângulo de 45°? (21 cm de profundidade)   X 
1.5. Volante de manobra a 50 cm (máx.) de profundidade? (40 cm)   X 
1.6. Válvula de retenção?    X 
1.7. Apresenta adaptador e tampão?   X 
2. Parede:  Quantidade:  
2.1. Localização adequada? (máximo 5m das portas externas ou das escadas; fora de escadas e antecâmaras; altura : 1,0m a 1,5m; raio máximo de proteção: 30m)    X 
2.2. Desobstruído?   X 
2.3. Sinalizado?   X 
2.4. Abrigo: em material metálico pintado em vermelho, sem danos?   X 
2.4.1. Apresenta a inscrição "INCÊNDIO" na frente?   X 
2.4.2. Tem apoio independente da tubulação?   X 
2.4.3. Tem utilização exclusiva (livre de objetos dentro do abrigo)?   X 
2.4.4. Existência de esguicho(s) em condições de uso?   X 
2.5. Mangueira(s): máximo duas por abrigo?   X 
2.5.1. Comprimento 15m cada?   X 
2.5.2. Engates intactos?   X 
2.5.3. Aduchada corretamente?   X 
2.5.4. Visualmente sem ressecamento e sem danos?   X 
2.5.5. Marcação correta? (Fabricante NBR 11861 Tipo X mês/ano de fabricação)   X 
2.5.6. Tubulações e conexões aparentes com DN 65 mm e pintadas de vermelho?    X 
2.5.7. Válvula (ponto de tomada de água) com adaptador?   X 
2.5.8. Chave storz?   X 
3. Bomba   X 
4. RTI    X 
OBS:  
3.1.7. CENTRAL DE GÁS  S N NA 
1. Central de GLP   X 
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 S N NA 
1.1. Local protegido de sol, chuva e umidade?   X 
1.2. Apresenta sinalização?   X 
1.3. Possui ventilação adequada?   X 
1.4. Recipientes em quantidade adequada (máximo 6)?   X 
1.5. Extintor de incêndio em quantidade e capacidade adequadas?   X 
1.6. Afastamentos:  
1.6.1. 1,5m de aberturas de dutos de esgoto, águas pluviais, poços, canaletas, ralos?   X 
1.6.2. 3,0m de materiais de fácil combustão, fontes de ignição (inclusive estacionamento de veículos), redes elétricas?   X 
1.6.3. 6,0m de depósito de materiais inflamáveis ou comburentes?   X 
1.6.4. 15m de depósito de hidrogênio?   X 
1.6.5. 1 m dos limites laterais e fundos da propriedade?   X 
2. Instalações internas (tubulações) 
2.1. Não passam por: 
2.1.1 Dutos, poços e elevadores?   X 
2.1.2. Reservatório de água?   X 
2.1.3. Compartimentos de equipamentos elétricos?   X 
2.1.4. Compartimentos destinados a dormitórios?   X 
2.1.5. Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado?   X 
2.1.6. Locais de captação de ar para sistemas de ventilação?   X 
2.1.7. Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado?   X 
2.2. Afastamentos: 
2.2.1. 0,3m de condutores de eletricidade protegidos por eletroduto ou 0,5m, se não protegidos?   X 
2.2.2. 2,0m de para-raios e de seus pontos de aterramento?   X  3.1.8. ALARME E DETECÇÃO S N NA 
1. Central de alarme e repetidoras   X 
1.1. Existem repetidoras da central de alarme?   X 
1.2. Central de alarme possui alarme visual e sonoro?   X 
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 S N NA 
1.3. Central e repetidora localizadas em áreas de fácil acesso?   X 
1.4. Possui vigilância constante?   X 
1.5. Funcionando?   X 
2. Acionadores manuais (botoeiras)   X 
2.1. Localização adequada (junto a hidrantes, fácil acesso)?   X 
2.2. Sinalizados?   X 
2.3. Protegidos com caixinha e vidro?   X 
2.4 Distância máxima a ser percorrida de 30m?   X 
3. Avisadores sonoros e/ou visuais   X 
3.1. Possui avisadores sonoros?   X 
3.2. E visuais?   X 
4. Possui sistema de detecção?   X Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável  4.5.10 Instalações Elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, Quadros de Energia, Iluminação, Tomadas  Tabela 20 - Checklist de instalações elétricas INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ANOMALIAS S N NA 1. Aquecimento. X   2. Condutores Deteriorados. X   3. Ruídos Anormais.  X  4. Caixas Inadequadas/Danificadas. X   5. Centro de Medição Inadequado.   X 6. Quadro não sinalizado.  X  7. Diagrama Unifilar não constante no Quadro. X   8. Instalação e caminho dos condutores inadequado. X   9. Caixa de Passagem/Eletroduto Inadequado. X   10. Quadro obstruído/trancado.  X  11. Quadro sem identificação dos circuitos. X   12. Quadro com instalações inadequadas. X   13. Ausência de proteção do barramento. X   14. Aquecimento/Falhas em Tomadas e Interruptores. X   
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ANOMALIAS S N NA 15. Falhas em lâmpadas. X   16. Partes vivas expostas. X   Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 

Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável  4.5.11 Instalações elétricas: SPDA  Tabela 21 - Checklist de SPDA SPDA ANOMALIAS S N NA 1. Ausência de SPDA. X   2. Estrutura localizada acima do SPDA.  X  3. Deterioração/Corrosão dos componentes.   X 4. Componentes danificados/inadequados.   X 5. Ausência Equipotencialização.   X 6. Captor radioativo.   X 7. Ausência Atestado/Medição Ôhmica.   X Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental UFC, 2018 
Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável   
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4.6 Análise das anomalias e falhas  ORIGEM Figura 4 - Quadro Elétrico 1 Endógena 

 

G U T PONTOS 8 10 8 26 RISCO Crítico CAUSA 
Ausência de manutenção preventiva ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Caixa de disjuntores danificada; fora dos padrões da norma; temperatura dos disjuntores acima do recomendado. 

LOCAL: Entrada 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Substituição da caixa dos disjuntores por uma dentro do padrão estabelecido pelas normas NBR-5410, NR-10.  ORIGEM Figura 5 – Quadro Elétrico 2 Endógena 

 

G U T PONTOS 8 6 6 20 RISCO Crítico CAUSA 
Falha na instalação; não colocação das etiquetas de identificação dos circuitos. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Ausência de identificação dos circuitos; elementos energizados expostos; ausência de dispositivos DR e DPS. LOCAL: Sala de CTP 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Instalar os dispositivos DR e DPS; colocar etiquetas de identificação nos circuitos.  
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ORIGEM Figura 6 - Quadro Elétrico 3 Figura 7 - Quadro Elétrico 4 Figura 8 - Quadro Elétrico 5 Endógena 

 

 

 

G U T PONTOS 8 6 8 22 RISCO Crítico CAUSA 

Não colocação de identificação de parte dos circuitos; falha de execução ou manutenção. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Partes energizadas expostas; Ausência de DPS; Ausência de DR; Falta de identificação dos circuitos.  
LOCAL: Sala de divisão de planejamento gráfico, Secretaria, Salão das Máquinas 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Instalação de dispositivos DPS (dispositivo de proteção contra surtos) e DR (disjuntor diferencial residual); Instalação de proteção a fim de evitar contato acidental com os elementos energizados. Colocar etiquetas identificando todos os circuitos.  
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ORIGEM Figura 9 - Quadro Elétrico 6 Funcional 

 

G U T PONTOS 8 8 8 24 RISCO Crítico CAUSA 
Ausência de qualquer manutenção preventiva 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Quadro com ausência de DPS e DR; Ausência de identificação do circuito; elementos energizados expostos; estado de conservação do quadro danificado. 
LOCAL: Salão das Máquinas 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Substituição do quadro por um adequado as normas vigentes; instalação de dispositivos DR e DPS.  ORIGEM Figura 10 - Tomada 1 Endógena 

 

G U T PONTOS 8 6 1 15 RISCO Médio CAUSA 
Falta de reparo ou manutenção. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Elementos energizados expostos LOCAL: Salão das Máquinas MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 120 dias Instalar uma proteção para proteger contra contatos acidentais;  
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ORIGEM Figura 11 - Tomada 2 Figura 12 - Tomada 3 Figura 13 - Tomada 4 Funcional 

 

 

 

G U T PONTOS 8 6 1 15 RISCO Médio CAUSA 

Ausência de manutenção preventiva 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Caixa de tomada antiga danificada e com elementos energizados expostos; Tomada no padrão antigo sem a devida proteção. 
LOCAL: Salão das Máquinas, Sala de CTP, Auditório 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 120 dias Substituição das caixas de tomada por outras dentro dos padrões da norma vigente.    
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ORIGEM Figura 14 - Eletroduto danificado Figura 15 - Fios expostos 1 Figura 16 - Fios expostos 2 Endógena 

 

 

 

G U T PONTOS 8 3 6 17 RISCO Mínimo CAUSA 

Manutenção inadequada;   Fiação exposta residual após a retirada do ventilador que existia no local 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Fiação exposta, coberta apenas com fita isolante LOCAL: Salão das Máquinas 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Fios e cabos soltos devem ser colocados em eletrodutos rígidos; Retirada da fiação residual. 
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 ORIGEM Figura 17 - Fios expostos 3 Endógena 

 

G U T PONTOS 8 3 6 17 RISCO Mínimo CAUSA 
Manutenção inadequada 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Fiação exposta. LOCAL: Salão das Máquinas MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Fios e cabos soltos devem ser colocados em eletrodutos rígidos   ORIGEM Figura 18 - Lâmpadas queimadas Funcional 

 

G U T PONTOS 3 10 3 16 RISCO Mínimo CAUSA 
Ausência de manutenção ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Diversas lâmpadas queimadas LOCAL: Suprimentos MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Substituição das lâmpadas queimadas por novas        
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ORIGEM Figura 19 - Tomada 5 Endógena 

 

G U T PONTOS 8 6 8 22 RISCO Crítico CAUSA 
Falha na execução da tomada. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Tomada em condições impróprias; fiação exposta. LOCAL: Salão das Máquinas 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Retirar a tomada do local e reinstalar de acordo com a norma NBR 5410.   ORIGEM Figura 20 - Gelágua danificado Funcional 

 

G U T PONTOS 3 8 8 19 RISCO Médio CAUSA 
Ausência de manutenção preventiva 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Corrosão; sujidades LOCAL: Lazer MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 120 dias Avaliar a recuperação com uma empresa especializada ou substituição da peça.    



 

 

66 

ORIGEM Figura 21 - Ar-condicionado 1 Figura 22 - Ar-condicionado 2 Figura 23- Ar-condicionado 3 Endógena 

 

 

 

G U T PONTOS 6 6 8 20 RISCO Médio CAUSA 

Ausência de manutenção preventiva  Falha de instalação do aparelho de ar condicionado.   

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Aparelho de ar condicionado sem manutenção, sujo e inoperante. Ligação do ar condicionado ao condensador exposta e danificada; Filtros dos aparelhos com excesso de contaminantes 
LOCAL: Entrada, Sala de Revisão, Sala de Arte final e Criação. 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 60 dias Programação de manutenção preventiva e instalá-lo conforme recomendação do fabricante; Retirada dos elementos inadequados existentes e instalação de canaletas; Realizar a limpeza dos filtros.  
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ORIGEM Figura 24 - Ar-condicionado 4 Endógena 

 

G U T PONTOS 3 6 6 15 RISCO Mínimo CAUSA 
Falha na instalação do ar condicionado ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Infiltração no ar condicionado LOCAL: Sala de Fotomecânica MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Retirar o ar condicionado, refazer pintura no local e reinstalar adequadamente o aparelho.  ORIGEM Figura 25 - Mãos francesas Funcional 

 

G U T PONTOS 8 6 6 20 RISCO Crítico CAUSA Umidade provocada pela unidade condensadora ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Corrosão dos suportes das unidades condensadoras LOCAL: Exterior 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Substituição dos suportes em que foram identificadas corrosões.         
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ORIGEM Figura 26 - Esquadrias 1 Figura 27 - Esquadrias 2 Exógena 

 

 

G U T PONTOS 3 1 1 5 RISCO Mínimo CAUSA 

Impactos de objetos contra a porta 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Porta danificada LOCAL: Divisão de Planejamento Gráfico, Banheiro Masculino MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Lixar a porta e refazer a pintura com tinta apropriada para superfícies de madeira           
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ORIGEM Figura 28 - Esquadrias 3 Endógena 

 

G U T PONTOS 3 3 3 9 RISCO Mínimo CAUSA 
Falta de fechamento entre o portal e a parede 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Fissura entre a porta e a parede prejudicando a estanqueidade do ambiente LOCAL: Circulação 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Executar o fechamento adequadamente   ORIGEM Figura 29 - Esquadrias 4 Endógena 

 

G U T PONTOS 3 3 3 9 RISCO Mínimo CAUSA Ausência de manutenção preventiva; má conservação por causas naturais. ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Esquadria emperrada; Desgaste da peça. LOCAL: Banheiro Masculino MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Recompor as esquadrias danificadas     
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ORIGEM Figura 30 - Infiltração 1 Endógena 

 

G U T PONTOS 6 3 6 15 RISCO Crítico CAUSA 

Infiltração 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Manchas e mofo na parede LOCAL: Sala de Revisão MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 90 dias Contratar uma equipe especializada para retirar o mofo e refazer a pintura na parede.  ORIGEM Figura 31 - Infiltração 2 Endógena 

 

G U T PONTOS 3 3 6 12 RISCO Mínimo CAUSA 
Falha na execução da vedação na instalação hidráulica. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Infiltração LOCAL: Banheiro Masculino MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Retirar a tubulação existente e realizar a vedação corretamente. 
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ORIGEM Figura 32 - Infiltração 3 Figura 33 - Infiltração 4 Figura 34 - Infiltração 5 Endógena  

 

 

 

G U T PONTOS 3 3 6 12 RISCO Mínimo CAUSA 

Infiltração 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Manchas na parede LOCAL: Salão das Máquinas, Diretoria  MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Refazer o procedimento de pintura impermeabilizando a parede. Raspar a camada existente e aplicar fundo preparador de parede antes de aplicar uma nova camada de tinta.  
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ORIGEM Figura 35 - Infiltração 6 Figura 36 - Infiltração 7 Figura 37 - Infiltração 8 Endógena 

 

 

 

G U T PONTOS 3 3 6 12 RISCO Mínimo CAUSA 

Infiltração 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Manchas na parede e no forro LOCAL: Sala de Revisão, Suprimentos MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Refazer o procedimento de pintura impermeabilizando a parede. Raspar a camada existente e aplicar fundo preparador de parede antes de aplicar uma nova camada de tinta. No caso do forro, identificar de onde vem a infiltração e impermeabilizar a superfície do telhado. Se inexistente, instalar calhas nos encontros da cobertura com a parede para evitar infiltrações.   
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ORIGEM Figura 38 - Infiltração 9 Figura 39 - Infiltração 10 Figura 40 - Infiltração 11 Endógena 

 

 

 

G U T PONTOS 3 3 6 12 RISCO Mínimo CAUSA 

Infiltração 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Manchas na parede e empolamento no forro LOCAL: Suprimentos, Refeitório MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Refazer o procedimento de pintura impermeabilizando a parede. Raspar a camada existente e aplicar fundo preparador de parede antes de aplicar uma nova camada de tinta; No caso do forro, identificar de onde vem a infiltração e impermeabilizar a superfície da coberta. Se inexistente, instalar calhas nos encontros da cobertura com a parede para evitar infiltrações.   
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ORIGEM Figura 41 - Infiltração 12 Endógena 

 

G U T PONTOS 3 3 6 12 RISCO Mínimo CAUSA 
Infiltração advinda da coberta 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Manchas na pintura  LOCAL: Salão das Máquinas MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Refazer o procedimento de pintura. Identificar de onde vem a infiltração e impermeabilizar a superfície da coberta   

ORIGEM Figura 42 - Problema estrutural em viga de madeira Endógena 

 

G U T PONTOS 10 6 6 26 RISCO Crítico CAUSA 
Viga de madeira com inchamento e biodeterioração da madeira  

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Risco de ruptura frágil e desabamento LOCAL: Lazer MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Realizar recuperação de viga com empresa especializada.   
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ORIGEM Figura 43 - Pilar danificado 1 Figura 44- Pilar danificado 2 Endógena 

 

 

G U T PONTOS 3 6 6 15 RISCO Médio CAUSA 

Umidade excessiva 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Oxidação e desagregação. LOCAL: Salão das Máquinas MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 120 dias Identificar as regiões danificadas e estudar o estado de corrosão no concreto. Caso necessário: recompor as armaduras, selar as fissuras e concretar novamente.       
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ORIGEM Figura 45 - Fissuras 1 Endógena 

 

G U T PONTOS 3 6 6 15 RISCO Médio CAUSA 
Execução inadequada das instalações elétricas 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Fissura Vertical LOCAL: Salão das Máquinas MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 120 dias Verificar se a fissura está viva. Caso seja superficial, aplicar veda trinca à base de poliuretano e refazer o procedimento de pintura, preenchendo com massa acrílica e pintura. Observar se há aumento da trinca.  ORIGEM Figura 46 - Fissuras 2 Endógena 

 

G U T PONTOS 8 6 8 22 RISCO Crítico CAUSA A fissura pode ter sido originada devido a uma deformação excessiva da laje de coberta. ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Fissuras no forro LOCAL: Circulação MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Fazer uma perícia com equipe especializada para identificar a causa do surgimento da fissura e propor uma intervenção.  
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ORIGEM Figura 47 - Fissuras 3 Figura 48 - Fissuras 4 Endógena 

 

 

G U T PONTOS 3 6 8 19 RISCO Médio CAUSA 

Deformações excessivas da estrutura de concreto 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Fissura diagonal LOCAL: Fotomecânica, Circulação MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 120 dias Verificar a profundidade da fissura e em qual camada ela se encontra. Caso seja superficial, aplicar veda trinca à base de poliuretano e refazer o procedimento de pintura.         
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ORIGEM Figura 49 - Desplacamento cerâmico 1 Endógena 

 

G U T PONTOS 6 3 6 15 RISCO Mínimo CAUSA 
Falha na execução no assentamento devido à má utilização da argamassa colante 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Desplacamento cerâmico LOCAL: Suprimentos MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Substituição do revestimento cerâmico.   ORIGEM Figura 50 - Desplacamento Cerâmico 2 Endógena 

 

G U T PONTOS 6 3 6 15 RISCO Mínimo CAUSA 
Falha na execução do assentamento ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Desplacamento do revestimento LOCAL: Suprimentos MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Raspar a camada superficial e refazer o assentamento do revestimento     
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ORIGEM Figura 51 - Desplacamento cerâmico 3 Endógena 

 

G U T PONTOS 6 3 3 12 RISCO Mínimo CAUSA Falha na execução do assentamento. O descolamento cerâmico pode ser causado por vários fatores, como: especificação incorreta do tamanho do rejunte; erro na dosagem da argamassa colante; umidade provocada por infiltrações, etc. ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Descolamento da cerâmica LOCAL: Suprimentos MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Deve-se sanar primeiramente outras patologias que possam ter causado a anomalia. Em seguida, deve-se remover o piso comprometido e reassentá-lo, limpando bem o emboço e verificando seu desempenho e regularidade.   ORIGEM Figura 52 - Cerâmica danificada 1 Exógena 

 

G U T PONTOS 3 3 3 9 RISCO Mínimo CAUSA 
Danos provocados por impactos acidentais 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Cerâmica danificada LOCAL: Circulação MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Reassentamento da cerâmica danificada.  
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 ORIGEM Figura 53 - Cerâmica danificada 2 Exógena 

 

G U T PONTOS 3 3 3 9 RISCO Mínimo CAUSA 
Cerâmica de baixo índice PEI (Porcelain Enamel Institute), grau que determina a resistência à abrasão superficial de uma cerâmica. ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Cerâmica riscada LOCAL: Fotomecânica MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Identificar as cerâmicas de baixo índice PEI e substituir por cerâmicas com índices adequados para o uso e o ambiente em que estarão inseridas.  ORIGEM Figura 54 - Sujidades 1 Exógena 

 

G U T PONTOS 3 3 1 7 RISCO Mínimo CAUSA 
Manchas provocadas por terceiros. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Sujidades LOCAL: Fotomecânica MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Limpar as superfícies afetadas utilizando produtos de limpeza forte ou ácidos recomendados para esse fim. Se for impossível remover as manchas; substituir as cerâmicas onde há incidência por cerâmicas com maior grau de resistência a manchas.  
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ORIGEM Figura 55 - Sujidades 2 Exógena 

 

G U T PONTOS 3 3 1 7 RISCO Mínimo CAUSA Execução inadequada ou materiais de baixa qualidade ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Infiltrações e manchas na pintura LOCAL: Exterior MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Retirar a camada de tinta e refazer o procedimento de pintura utilizando materiais de maior qualidade.   ORIGEM Figura 56 - Sujidades 3 Exógena 

 

G U T PONTOS 3 3 1 7 RISCO Mínimo CAUSA 
Manchas causada por terceiros ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Sujidades LOCAL: Salão das Máquinas MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 180 dias Limpar as superfícies afetadas utilizando produtos de limpeza forte ou ácidos recomendados para esse fim     
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ORIGEM Figura 57 - Ninho de vespa 1  Figura 58 - Ninho de vespa 2  Endógena 

 

 

G U T PONTOS 3 1 8 12 RISCO Mínimo CAUSA 

Ausência de manutenção preventiva. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Ninho de vespas LOCAL: Circulação MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Retirar os ninhos e contratar uma equipe especializada de dedetização            
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ORIGEM Figura 59 - Ralo danificado 1 Figura 60- Ralo danificado 2 Exógena 

 

 

G U T PONTOS 3 3 6 12 RISCO Mínimo CAUSA 

Ralo metálico oxidado e danificado. Danos aos ralos provocados por terceiros.  Falha na instalação do ralo. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Oxidação; Obstrução da tubulação por objetos estranhos; peça danificada fora de condições de uso. LOCAL: Circulação; Banheiro Masculino 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Desobstruir a tubulação para garantir a drenagem adequada dos ambientes; substituir as peças oxidadas e danificadas por novas.        
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ORIGEM Figura 61 - Extintor 1 Figura 62 - Extintor 2 Funcional 

 

 

G U T PONTOS 8 10 3 21 RISCO Crítico CAUSA 

Ausência de manutenção preventiva. 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Extintores fora do prazo de validade; etiquetas nos extintores ilegíveis. LOCAL: Salão das Máquinas 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Adequar a carga do extintor aos critérios da norma NBR 12693. Substuir os extintores se necessário; trocar as etiquetas ilegíveis por novas.        
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ORIGEM Figura 63 - Extintor 3 Figura 64 - Extintor 4 Funcional 

 

 

G U T PONTOS 8 10 3 21 RISCO Crítico CAUSA 

Ausência de manutenção preventiva 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Extintores fora do prazo de validade; Indicador de pressão indicando sobrepressão e subpressão, respectivamente. LOCAL: Salão das Máquinas 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 30 dias Adequar os extintores aos critérios da norma NBR 12693; substituir os extintores se necessário.       
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ORIGEM Figura 65- Sinalização imprópria 1 Figura 66 - Sinalização imprópria 2 Endógena 

 

 

G U T PONTOS 8 6 1 15 RISCO Crítico CAUSA 

Ausência de projeto de incêndio; Falha na instalação 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Sinalização de incêndio inadequada; área destinada ao extintor de incêndio menor que um metro quadrado. LOCAL: Salão das Máquinas 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 90 dias Adequar às condições de sinalização de acordo com a norma NBR 12693     
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ORIGEM Figura 67 – Oxidação em suporte para extintor Funcional 

 

G U T PONTOS 6 3 6 15 RISCO Mínimo CAUSA 
Ausência de manutenção preventiva 

ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 
Suporte em L para extintor com oxidação LOCAL: Salão das Máquinas MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Substituição das peças oxidadas   ORIGEM Figura 68 - Bancada danificada Exógena 

 

G U T PONTOS 6 3 6 15 RISCO Mínimo CAUSA 
Impacto acidental provocado por terceiros ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Bancada danificada LOCAL: Refeitório MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 150 dias Substituição da bancada     
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 ORIGEM FOTO Endógena Sem foto, visto que a edificação não possui sistema de alarme de incêndio G U T PONTOS 8 10 1 19 RISCO Crítico CAUSA Desconhecida ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Ausência de sistema de alarme de incêndio LOCAL: Toda a edificação MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 90 dias Projetar e instalar sistema de alarme de incêndio na edificação   ORIGEM FOTO Endógena Sem foto, visto que a edificação não possui mangueiras de incêndio G U T PONTOS 8 10 1 19 RISCO Crítico CAUSA Desconhecida ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Ausência de sistema de mangueiras de incêndio LOCAL: Toda a edificação 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 90 dias Projetar e instalar mangueiras de incêndio conforme as normas vigentes          



 

 

89 
 ORIGEM FOTO Endógena Sem foto, visto que a edificação não possui sinalização de emergência G U T PONTOS 8 10 1 19 RISCO Crítico CAUSA Desconhecida ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Ausência de sinalização de emergência LOCAL: Toda a edificação MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 90 dias Projetar e instalar sinalização de emergência na edificação de acordo com as normas.   ORIGEM FOTO Endógena Sem foto, visto que a edificação não possui sistema de iluminação de emergência G U T PONTOS 8 10 1 19 RISCO Crítico CAUSA Desconhecida ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 Ausência de sistema de iluminação de emergência LOCAL: Toda a edificação 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 90 dias Projetar e instalar sistema de alarme de iluminação de emergência          



 

 

90 
 ORIGEM FOTO Endógena Sem foto, visto que a edificação não possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas G U T PONTOS 8 10 1 19 RISCO Crítico CAUSA Desconhecida ANOMALIA FONTE: AUTOR, 2018 

Ausência de SPDA LOCAL: Toda a edificação MEDIDA SANEADORA – PRAZO: 90 dias Projetar e instalar sistema de alarme de iluminação de emergência  4.7 Definição da ordem de prioridades   A tabela abaixo classifica as anomalias de maneira decrescente de acordo com o resultado GUT obtido da soma dos três pesos atribuídos a cada uma delas, listando as prioridades para a tomada de medidas saneadoras a fim de solucionar os problemas encontrados na edificação.  Tabela 22 - Ordem de prioridade de soluções para as anomalias e falhas 
MATRIZ GUT Prioridade Nº da figura Anomalia GUT Prazo (dias) 1 Figura 6 Quadro elétrico avariado 26 30 2 Figura 44 Risco de ruptura viga de madeira 26 30 3 Figura 11 Quadro elétrico obsoleto 24 30 4 Figura 8 Ausência de DR e DPS; Elementos Vivos expostos 22 30 

5 Figura 9 Ausência de DR e DPS; Elementos Vivos expostos 22 30 
6 Figura 10 Ausência de DR e DPS; Elementos Vivos expostos 22 30 
7 Figura 21 Tomada pendurada pela fiação 22 30 8 Figura 48 Fissura no forro 22 30 
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9 Figura 63 Extintor fora do prazo de validade 21 30 10 Figura 64 Extintor fora do prazo de validade 21 30 11 Figura 65 Extintor fora do prazo de validade e com sobrepressão 21 30 

12 Figura 66 Extintor fora do prazo de validade e com subpressão 21 30 
13 Figura 7 Ausência de DR e DPS 20 30 14 Figura 23 Ar condicionado inoperante 20 60 15 Figura 24 Ar condicionado com drenos inadequados 20 60 
16 Figura 25 Ar condicionado com drenos inadequados 20 60 
17 Figura 27 Mãos francesas oxidadas 20 30 18 Figura 22 Gelágua danificado 19 120 19 Figura 49 Fissura diagonal 19 120 20 Figura 50 Fissura no forro 19 120 21 Sem foto Ausência de alarme de incêndio 19 90 22 Sem foto Ausência de mangueiras de incêndio 19 90 
23 Sem foto Ausência de sinalização de emergência 19 90 
24 Sem foto Ausência de sistema de iluminação de emergência 19 90 
25 Sem foto Ausência de SPDA 19 90 26 Figura 16 Eletroduto danificado 17 150 27 Figura 17 Fiação exposta 17 150 28 Figura 18 Fiação exposta 17 150 29 Figura 19 Fiação exposta 17 150 30 Figura 20 Lâmpadas queimadas 16 150 31 Figura 12 Tomada com elementos expostos 15 120 32 Figura 13 Caixa de tomada obsoleta s/ proteção 15 150 
33 Figura 14 Caixa de tomada obsoleta 15 150 34 Figura 15 Caixa de tomada obsoleta s/ proteção 15 150 
35 Figura 26 Ar condicionado com infiltração 15 150 36 Figura 32 Mofo na parede 15 90 37 Figura 45 Desagregação em pilar 15 120 38 Figura 46 Desagregação em pilar 15 120 39 Figura 47 Fissura próxima a quadro elétrico 15 120 
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40 Figura 51 Desplacamento cerâmico 15 150 41 Figura 52 Desplacamento cerâmico 15 150 42 Figura 67 Sinalização de incêndio inadequada 15 90 
43 Figura 68 Sinalização de incêndio subdimensionada 15 90 
44 Figura 69 Oxidação em suporte do extintor 15 150 45 Figura 70 Bancada danificada 15 150 46 Figura 33 Infiltração na pia 12 150 47 Figura 34 Manchas na parede 12 150 48 Figura 35 Manchas na parede 12 150 49 Figura 36 Manchas na parede 12 150 50 Figura 37 Manchas na parede 12 150 51 Figura 38 Manchas na parede 12 150 52 Figura 39 Manchas no forro 12 150 53 Figura 40 Manchas na parede 12 150 54 Figura 41 Manchas na parede 12 150 55 Figura 42 Manchas no forro 12 150 56 Figura 43 Manchas na pintura 12 150 57 Figura 53 Desplacamento cerâmico 12 150 58 Figura 59 Ninho de vespa 12 150 59 Figura 60 Ninho de vespa 12 150 60 Figura 61 Ralo danificado 12 150 61 Figura 62 Ralo danificado 12 150 62 Figura 30 Fissura entre a porta e a parede 9 180 63 Figura 31 Janela emperrada 9 180 64 Figura 54 Cerâmica danificada 9 180 65 Figura 55 Cerâmica riscada 9 180 66 Figura 56 Sujidades 7 180 67 Figura 57 Infiltração e manchas na parede 7 180 68 Figura 58 Sujidades 7 180 69 Figura 28 Porta danificada 5 180 70 Figura 29 Porta danificada 5 180 Fonte: Autor, 2018 
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4.8 Avaliação das condições e do uso da edificação  4.8.1 Avaliação das condições de manutenção da edificação  As inspeções realizadas revelaram que a edificação não possui plano ou manual de manutenção da edificação. Por esse motivo, mesmo que manutenções tenham sido realizadas sem nenhum documento que a registrasse, a edificação apresenta-se em não conformidade de acordo com a norma ABNT NBR 5674/99.  4.8.2 Avaliação do uso da edificação  Baseado nos projetos fornecidos pode-se constatar que a edificação pode ser classificada em relação ao seu uso como Regular, visto que ela é utilizada de acordo com o definido pelo projeto.   4.8.3 Avaliação das condições de estabilidade e segurança da edificação  Não foram constatadas anomalias estruturais que comprometessem a estabilidade da estrutura, portanto pode-se classificar a edificação como Regular para as condições de estabilidade e segurança.  4.8.4 Avaliação das condições de segurança contra incêndio  Com base nas anomalias avaliadas a respeito do sistema elétrico, das condições dos itens de combate a incêndio e da ausência de sinalização e plano de emergência, além dos relatos dos próprios usuários da edificação, classifica-se a edificação quanto às condições de segurança contra incêndio como Irregular.    
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4.9 Recomendações técnicas da inspeção  As recomendações gerais para os subsistemas de Elementos Estruturais, Vedação e Revestimento, Esquadrias e Divisórias, Cobertura, Reservatórios e Instalações passíveis de verificação visual são:  a) Impermeabilização da coberta e pontos de infiltração; b) Reparar as fissuras existentes e pintar as paredes que apresentam manchas e sujidades; c) Reparar a viga de madeira na área de lazer que possui risco de desabamento; d) Reassentar as cerâmicas sofreram processos descolamento ou desplacamento; e) Restaurar as janelas emperradas, realizar a pintura adequada nas portas danificadas e realizar o fechamento entre o portal e parede na área de circulação; f) Verificar as cerâmicas riscadas de baixa qualidade e substituir por cerâmicas adequadas ao uso do ambiente em que serão assentadas.  As recomendações técnicas para as anomalias no subsistema de Instalações elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, Quadros de energia, Iluminação, Tomadas e SPDA identificados na vistoria da edificação são:  g) Substituir os quadros elétricos obsoletos por novos adequados à norma ABNT NBR 5410/2004; h) Identificar por meio de etiquetas todos os circuitos nos quadros elétricos; i) Instalar dispositivos DR e DPS em todos os quadros elétricos; j) Organizar a fiação exposta e instalar canaletas ou eletrodutos para a passagem das fiações; k) Substituir as tomadas e interruptores obsoletos; l) Substituir todas as lâmpadas queimadas.    
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Para as anomalias dos subsistemas de climatização, recomenda-se:  m) Realizar a manutenção e limpeza dos filtros de ar condicionado para garantir o seu funcionamento adequado e não prejudicial à saúde dos usuários e criar um Plano de Manutenção Preventiva para evitar a reincidência das anomalias encontradas; n) Os drenos de ar condicionado devem ser instalados embutidos na parede ou em canaletas adequadas para evitar infiltrações e goteiras; o) Substituir as mãos francesas em que foram identificados processos de corrosão.  Em relação às anomalias do subsistema de prevenção e combate a incêndio, as recomendações técnicas são:  p) Deve-se elaborar um Projeto de Proteção Contra Incêndio (PPCI) de acordo com as Normas de Segurança contra Incêndio (NSCI), adequando todas as medidas às exigidas nas normas; q) Adequar as saídas de emergência, observando a largura dos acessos e o sentido de abertura das portas. Recomenda-se estabelecer os procedimentos descritos na NT 018/2016, apresentada pelo corpo de bombeiros do estado do Ceará. Além disso, a Lei Estadual de Segurança Contra Incêndios 13.556 de 2004 também estabelece medidas básicas para todas as edificações; r) Adequar a condição dos extintores à norma da ABNT NBR 12693/2010; s) Adequar a sinalização de emergência de acordo com a norma ABNT NBR 13434/2004.   
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5. CONCLUSÃO   Dados os objetivos estabelecidos para elaboração desse trabalho, a inspeção predial realizada no bloco da Imprensa Universitária seguiu a metodologia da norma de Inspeção Predial do IBAPE/2012, avaliando os sistemas recomendados e passíveis de observação de acordo com o nível de inspeção definido. Foram verificados todos os itens da lista de verificação e analisadas as anomalias e falhas encontradas na vistoria à edificação através de um relatório fotográfico. Em seguida, elas foram organizadas de acordo com grau de risco que foi atribuído a cada uma delas para proposição de um plano de manutenção, avaliando suas condições de uso, de manutenção, de segurança e estabilidade e de segurança contra o incêndio. Acredita-se que o plano de manutenção seja ideal para prover medidas saneadoras, solucionando os problemas encontrados e evitando o reaparecimento deles. Portanto, cumpriu-se o determinado plano de trabalho.  A elaboração desse trabalho propiciou um estudo detalhado de diversas normas técnicas que são fundamentais para o entendimento e identificação das anomalias e falhas e a proposição do plano de manutenção de maneira clara e confiável. A importância de uma equipe multidisciplinar também contribuiu para a credibilidade do plano e das medidas sugeridas com maior critério de acordo com as atribuições profissionais de cada um. Espera-se que as orientações apresentadas no Laudo de Vistoria Técnica (LVT) desse trabalho sirvam como base para as manutenções necessárias ao bloco da Imprensa Universitárias da UFC.  As leis municipais de inspeção predial expuseram a necessidade da atividade de inspeção predial periódica nas edificações com o objetivo de evitar diversos acidentes e desconfortos frequentes nos últimos anos. A aplicação da lei 9913 em Fortaleza, que exige o Certificado de Inspeção Predial (CIP), ainda está em fase inicial, apesar de 6 anos em que a lei está vigente, proporcionando muito espaço para o crescimento da atividade nos próximos anos.    
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