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RESUMO 

 

A inspeção predial constitui-se em uma avaliação com o objetivo de identificar o estado geral 

da edificação e de seus sistemas construtivos, sendo um instrumento utilizado com o intuito de 

assegurar as condições mínimas de desempenho, funcionalidade, segurança e estado de 

conservação. No Brasil, esse tema ficou em evidência devido ao envelhecimento das estruturas 

e aos recentes acidentes ocorridos, estimulando a criação de leis que exigem o laudo de inspeção 

predial. Nesse sentido, este trabalho consiste num estudo de caso realizado em uma unidade 

acadêmica da Universidade Federal do Ceará, no qual efetuou-se, com base nas orientações 

técnicas do IBAPE, IMBRAENG e ABNT, o preenchimento de uma lista de verificações, 

identificando todas as não conformidades, seguindo-se de um relatório, onde foram 

apresentadas todas as anomalias e falhas encontradas na edificação, bem como suas medidas 

saneadoras. Por conseguinte, foi proposto um plano de manutenção adequado às especificidades 

e necessidades da edificação em estudo. 

    

Palavras-chave: INSPEÇÃO PREDIAL. PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. 

CHECKLIST DE INSPEÇÃO. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The building inspection consist in an evaluation with the objective of identifying the general 

condition of the building and its constructions systems. It is a device used to ensure the 

minimum performance, functionality, security and preservation. In Brazil, this theme became 

evident due to the aging of structures and the recent accidents, stimulating the creation of laws 

that require the building inspection report.  In this context, this work consist of a case study 

carried out at Federal University of Ceará, in which a list of verification was completed, based 

on the IBAPE, IMBRAENG and ABNT technical guidelines. It were identified all non-

conformities followed by a report where all the anomalies and faults found in the building were 

presented, and their sanitation measures as well. Therefore, it was proposed a maintenance plan 

that was adequate to the specificities and needs of the building under study. 

 

Key-words: BUILDING INSPECTION. BUILDING MAINTENANCE PLAN. 

INSPECTION CHECKLIST. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

As edificações são projetadas, mantendo um certo padrão de qualidade, devendo ser 

construídas, atendendo aos usuários, durante todo o tempo de serviço, segundo três critérios: 

resistência estrutural, desempenho adequado de uso e durabilidade. Porém, para que sejam 

mantidas essas condições apropriadas aos usuários é necessário que haja, além de um projeto 

correto e uma boa execução, uma manutenção adequada de todas as partes constituintes dessas 

edificações. 

Conforme a ABNT NBR 5674 (1999), a falta de manutenção das edificações resulta nos 

frequentes casos de redução do tempo de serviço projetado, causando diversos transtornos aos 

usuários e um sobrecusto nos serviços de recuperação. 

Portanto, há diversas manifestações patológicas que podem surgir nas edificações ao 

longo do tempo, podendo comprometer a satisfação do usuário ou, até mesmo, afetar a 

resistência estrutural, a exemplo de trincas, fissuras, quebra e desplacamento de cerâmica e o 

aparecimento de manchas ou bolhas nas paredes e no teto. 

De acordo com Souza e Ripper (2009), há vários fatores que podem causar essas 

patologias, como a incompatibilidade entre projetos, problemas de execução, materiais 

utilizados na construção inadequados ou não especificados no projeto e a negligência quanto à 

manutenção.  

Nesse contexto, surge a inspeção predial que começou a ser estudada no Brasil na década 

de 90, precisamente no ano de 1999 com alguns trabalhos apresentados no Instituto Brasileiro 

de Avaliações e Perícias (IBAPE), que é a ferramenta utilizada pelos peritos para a avaliação e 

o diagnóstico das manifestações patológicas que aparecem nas edificações ao longo do tempo, 

com o objetivo de classificar os problemas quanto ao grau de risco e determinar as intervenções 

necessárias, conforme a ordem de prioridade utilizando, para tanto, a Matriz GUT .  

Dessa forma, o gráfico da imagem a seguir, retirado de um estudo feito pelo IBAPE 

(2012), mostra a importância da inspeção predial, tendo em vista que a maioria dos acidentes 

ocorre devido a falhas ou descuido com a manutenção das edificações.  
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         Figura 1:Distribuição da incidência dos acidentes prediais por tipo de origem 

 

Fonte: IBAPE (2012).     

 

1.2 Justificativa 

 

Nos últimos anos, houve um aumento da preocupação com a segurança das estruturas dos 

edifícios, pincipalmente por parte do poder público, em razão da elevada recorrência de 

acidentes e da negligência generalizada dos administradores das edificações em relação à 

inspeção predial e à manutenção periódica.  

Além disso, diante da crise econômica que o país enfrenta, aliada a uma grande 

concorrência, muitas construtoras estão buscando soluções executivas mais rápidas e enxutas, 

descuidando, até mesmo, da segurança. Ademais, a mão-de-obra pouco qualificada, realidade 

em grande parte do país, contribui para erros na execução dos projetos. Observa-se ainda que, 

muitas vezes, são realizados apenas pequenos reparos paliativos ante a identificação de 

eventuais problemas, prejudicando sobremaneira a segurança das instalações. Diante desse 

cenário, fez-se necessário a edição, por parte do Poder Público, de leis e decretos municipais 

instituindo a obrigatoriedade da inspeção predial.   

Outro aspecto importante que vem a fomentar a realização da inspeção predial é o fator 

econômico pois, segundo a Lei de Sitter, com o passar do tempo, o custo de uma correção pode 

crescer em uma progressão geométrica de razão cinco. A figura 2 mostra essa evolução dos 

custos de manutenção. 
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                     Figura 2: Evolução dos custos pela fase de intervenção 

 

Fonte: SITTER (1984). 

 

Desse modo, alguns questionamentos são pertinentes, como se há ocorrência de 

deformações construtivas ou funcionais, ou falhas na manutenção das estruturas e quais são as 

causas dessas anomalias. Além disso, deve-se perquirir sobre a melhor forma de identificar e 

analisar esses problemas e sobre o plano de manutenção e correção mais adequado para cada 

caso. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

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

Federal do Ceará com o auxílio de um checklist proposto pela própria instituição. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Para o alcance da finalidade do estudo, é necessário, primeiramente, que os seguintes 

objetivos sejam atingidos: 

a) Realizar um checklist de inspeção predial da edificação a ser analisada;  

b) Identificar anomalias e falhas presentes nos sistemas presentes na edificação; 

c) Determinar a prioridade das manutenções; 

d) Propor um plano de manutenção corretiva e preventiva de acordo com as falhas e 

inadequações presentes no edifício.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Inspeção predial 

 

De acordo Burin et al (2009), as atividades relacionadas à manutenção preventiva ou 

corretiva e à conservação, geralmente, não são realizadas no Brasil. Isso acontece, 

principalmente, quando se refere a problemas que não são palpáveis ou visíveis. Em razão disso, 

há uma utilização das edificações até o seu desgaste, como se todos os seus componentes 

possuíssem uma infinita durabilidade e nunca necessitassem de reparos, o que pode vir a 

comprometer a segurança dos seus usuários. 

 Segundo um estudo realizado pelo IBAPE (2012), apresentado no XV COBREAP 

(Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias), constatou-se que nos edifícios, 

com mais de 10 anos de uso e que sofreram algum tipo de acidente, 66% das prováveis causas 

destes estão relacionados à falta de manutenção, perda precoce de desempenho e deterioração 

acentuada. Já os outros 34% dos acidentes analisados tiveram como causa vícios construtivos 

ou anomalias endógenas.  

Dessa forma, a inspeção predial é uma ferramenta de grande importância para a 

durabilidade, funcionalidade e conforto das edificações. Por meio dela, é possível analisar todas 

as partes constituintes de um edifício, determinando e diagnosticando as desconformidades 

existentes na edificação e, com isso, indicar um plano de manutenção preventiva e corretiva 

apropriado.  

Segundo Gomide (2005), a inspeção predial tem como base uma visão sistêmica 

tridimensional, que sugere uma análise da edificação em três vertentes: de técnica, de uso e de 

manutenção. Isso ocorre pelo fato de que podem surgir nas edificações defeitos, como 

anomalias construtivas relacionadas à técnica, ou falhas funcionais relacionadas ao mau uso e, 

por fim, defeitos em razão de manutenção errada ou pela falta dela. 

Portanto, a ABNT NBR 5674 (1999) orienta que a inspeção predial configura um 

processo que deve seguir uma conferência padronizada para uma correta elaboração do laudo 

de inspeção. Logo, esse procedimento deve seguir um roteiro logico, passando por várias etapas, 

como as que estão descritas ao longo desse capítulo. 
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2.2 Classificação da inspeção predial 

 

A inspeção predial pode ser executada em vários níveis, variando com o tipo de 

edificação, o tipo de utilização e ocupação e a complexidade dos sistemas construtivos que a 

edificação apresenta. Conforme o nível exigido é necessário uma equipe multidisciplinar, 

composta por engenheiro civil, mecânico, eletricista e de segurança para realização da vistoria 

e elaboração do laudo 

Segundo a norma do IBAPE (2012), a inspeção predial é dividida em três níveis, 

relacionados com a tipologia e o uso observado do imóvel a ser inspecionado, a complexidade 

dos sistemas construtivos encontrados na edificação e a necessidade de profissionais de 

diferentes especialidades. Desse modo, os níveis definidos na norma são: 

a) Nível 1: Nesse se enquadram imóveis com sistemas construtivos bem simples, tais 

como cassas térreas, sobrados e edifícios sem elevador. Normalmente, sem plano de 

manutenção ou de forma bem simples, necessitando de apenas uma especialidade 

para elaborar o laudo; 

b) Nível 2: Nesse nível englobam-se edificações com sistemas e componente 

construtivos de complexidade moderada, como edifícios de múltiplos pavimentos e 

galpões industriais. A vistoria se dá com o auxílio de equipamentos e o laudo é 

elaborado por profissionais de diversas áreas; 

c) Nível 3: Nesse nível estão as edificações com o maior grau de complexidade de seus 

sistemas construtivos. Nesse caso, a vistoria além de ser feita com o auxílio de 

equipamento também inclui ensaios no local e em laboratório. O laudo é feito de 

forma mais criteriosa, necessitando de uma equipe multidisciplinar mais específica.           

 

2.3 Inspeção da documentação   

 

A norma do IBAPE/SP (2012) recomenda que toda a documentação disponível da 

edificação a ser inspecionada seja analisada. Essa análise torna-se essencial para levantar o 

máximo de informações sobre os sistemas presentes, verificar se o imóvel está em 

conformidade como os órgãos responsáveis e averiguar se o mesmo já passou por inspeções 

anteriores.   

Ainda segundo o IBAPE/SP (2012), a documentação é dividida em três áreas; 

administrativa, técnica, manutenção e operação. 
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2.3.1 Administrativa 

 

a) Instituição, Especificação, regimento interno e convenção de condomínio; 

b) Alvará de construção: 

c) Auto de conclusão; 

d) IPTU; 

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

f) Alvara do Corpo de Bombeiros; 

g) Ata de instalação do condomínio; 

h) Alvará de funcionamento; 

i) Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; 

j) Certificado de treinamento de brigada de incêndio; 

k) Licença de funcionamento da prefeitura; 

l) Licença de funcionamento do órgão ambiental estadual; 

m) Cadastro no sistema de limpeza urbana; 

n) Comprovante de destinação de resíduos sólidos; 

o) Relatório de danos ambientais; 

p) Licença da vigilância sanitária, quando pertinente; 

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

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

s) Alvará de funcionamento; 

t) Certificado de acessibilidade. 

 

2.3.2 Técnica 

 

a) Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

b) Projeto executivo; 

c) Projeto de estruturas; 

d) Projeto de instalações prediais; 

e) Projeto de impermeabilização; 

f) Projeto de revestimento em geral, incluída fachadas; 

g) Projeto de paisagismo. 
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2.3.3 Manutenção e operação 

 

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

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

c) Selo dos extintores; 

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

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

f) Certificado de limpeza e desinfecção de reservatórios; 

g) Relatório de análise físico-químicas de potabilidade de agua dos reservatórios e da 

rede; 

h) Certificados de ensaios de pressurização de mangueiras; 

i) Laudos de inspeção predial anteriores; 

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

k) Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral; 

l) Relatórios dos acompanhamentos das manutenções dos sistemas de ar condicionado, 

motores, antenas, bombas, CFTV, Equipamentos eletromecânicos e demais 

componentes; 

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

central; 

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

o) Relatórios de ensaios preditivos de termografia e vibrações mecânicas; 

p) Cadastro de equipamentos e máquinas.      

 

2.4 Coleta de informações adicionais 

 

Em consonância o IBAPE (2012), é recomendável obter informações com os usuários, 

síndicos, gestores prediais e demais responsáveis pela edificação. Essa coleta de dados pode ser 

realizada por meio de entrevistas e aplicação de questionários. 

De acordo com Gomide, Neto e Gullo (2005), a informação coletada com os usuários é 

muito importante pois, através dela, é possível verificar se as necessidades e exigências vêm 

sendo atendidas pelos sistemas construtivos, visto que essas necessidades, além de ser uma 

meta da manutenção predial, norteiam os trabalhos de inspeção.  
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2.5 Elaboração do checklist de verificação 

 

Segundo Gomide, Neto e Gullo (2005), a edificação deve ser inspecionada como um todo, 

a princípio, não sendo recomendo fazer o levantamento dos dados parcialmente ou por 

amostragem. 

Desse modo, a verificação deve ser previamente planejada pelo inspetor predial, 

consoante os dados levantados preliminarmente sobre o imóvel, pois nas vistorias deve ser 

inspecionado todas as áreas comuns internas e externas, bem como todos os sistemas 

construtivos e seus elementos, verificando as anomalias que possam indicar uma possível perda 

de desempenho. 

De acordo com a norma do IBAPE (2012), a lista de verificação dos sistemas construtivos 

e seus elementos deve ser proporcional a complexidade da edificação e ao nível de inspeção 

realizado. Todavia, recomenda-se inspecionar, pelo menos os sistemas de estrutura; alvenaria; 

revestimentos; instalações hidráulicas, combate a incêndio, gás, elétricas e SPDA; ar 

condicionado; exaustores e ventiladores; elevadores; escadas rolantes; bombas e outras 

máquinas; piscinas e outros equipamentos de lazer; dentre outros.      

 

2.6 Classificação das anomalias e falhas 

 

Segundo o IBAPE (2012), as anomalias e falhas são não conformidades que afetam o 

desempenho dos sistemas construtivos e seus elementos, causando uma redução da vida útil 

projetada da edificação. 

Essas irregularidades geralmente estão relacionadas a vícios, defeitos construtivos e falta 

de manutenção, comprometendo o imóvel em vários aspectos, como segurança; funcionalidade; 

acessibilidade; conforto térmico, acústico e lumínico; dentre outros definidos pela norma de 

desempenho, ABNT NBR 15575 (2013). 

  Ainda segundo a norma do IBAPE (2012), essas não conformidades de diferenciam 

por ter causas e origens diferentes. Portanto é de extrema importância que o inspetor predial 

saiba, mediante uma análise visual, identificar, classificar e determinar o grau de prioridade 

dessas anomalias e falhas.  

 

2.6.1 Anomalias  

 

As anomalias geralmente estão relacionadas com defeitos construtivos e são classificadas 
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conforme sua origem, consoante determinação do IBAPE (2012) em: 

a) Exógenas: originaria de fatores externos a edificação, provocados por terceiros; 

b) Endógenas: originaria da própria edificação (projeto, materiais, execução); 

c) Natural: originaria de fenômeno da natureza; 

d) Funcional: originaria da degradação de sistemas construtivos pelo envelhecimento 

natural e, consequente, fim da vida útil. 

 

2.6.2 Falhas  

 

Segundo o IBRAENG (2015), as falhas, normalmente, estão relacionadas a manutenção 

da edificação e podem ser classificadas, de acordo com o IBAPE/SP (2012) em: 

a) De planejamento: decorrentes de erros de procedimentos e inadequações do plano de 

manutenção, sem a observância a questões técnicas, de uso, de operação, de exposição 

ambiental, dentre outros. Além de erros de concepção e de periodicidade do plano de 

execução da manutenção; 

b) De execução: relacionado a execução inadequada da manutenção, incluindo o uso 

inadequado dos materiais; 

c) Operacionais: referente 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.      

 

2.7 Classificação dos graus de risco 

 

Logo após a identificação e classificação das anomalias e falhas quanto à origem, 

determina-se o seu grau de risco em conformidade com os prejuízos causados aos usuários, ao 

meio ambiente e ao patrimônio. Salientando-se que, quanto ao último, a aferição dos prejuízos 

considerará questões referentes ao seu desempenho, estética e segurança. Em consonância com 

a norma do IBAPE (2012) o grau de risco é classificado em: 

a) Crítico: quando a há risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas 

e do meio ambiente; perda de forma expressiva de desempenho e funcionalidade, 

causando possíveis paralizações; aumento excessivo do custo de manutenção e 

recuperação; comprometimento sensível da vida útil; 

b) Médio: quando há risco de provocar a perda de desempenho e funcionalidade da 
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edificação de forma parcial sem prejuízo à operação direta dos sistemas, e 

deterioração precoce; 

c) Mínimo: quando há riscos de causar pequenos prejuízos à estética ou ao uso 

programado, sem a probabilidade de riscos críticos.      

 

2.8 Ordem de prioridades – Matriz GUT 

 

A maior dificuldade do inspetor predial é a determinação da ordem de prioridades das 

providências a serem tomadas para correção das anomalias e falhas identificadas. Para esse 

ordenamento existem vários métodos, como a Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) e o 

Diagrama de Pareto, porém, conforme Gomide, Neto e Gullo (2011), a ferramenta mais 

adequada para a priorização das providências para a correção das não conformidades da 

edificação é a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), de Kepner e Tregoe. 

a) Gravidades: representa o impacto que o problema pode acarretar a edificação caso 

não haja a correção; 

b) Urgências: mostra o tempo de evolução da criticidade da anomalia ou falha 

identificada, determinando o prazo para a correção; 

c) Tendências: define o nível de avanço das não conformidades, mostrado o avanço da 

deterioração caso não seja solucionado.  

O método GUT baseia-se na avaliação do grau de criticidade para cada aspecto analisado, 

aplicando-se notas que variam de 1 a 10 para cada problema, obtendo-se assim um resultado 

para cada incorreção. Através desse resultado são indicados o prazo e a ordem das intervenções 

a serem realizadas. A figura 3 exemplifica uma Matriz GUT. 
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         Figura 3: Matriz GUT 

 

Fonte: GOMIDE (2014) 

 

2.9 Avaliação de manutenção e uso  

 

Conforme o IBAPE (2012), logo após a identificação de todas as não conformidades, a 

avaliação da manutenção e das condições de uso deve ser observada, considerando os graus de 

riscos e perdas precoce de desempenho dos sistemas, de acordo com as anomalias e falhas 

encontradas. Ademais, deve ser analisado também a regularidade do uso, assim como o nível 

da inspeção realizada. 

 

2.9.1 Avaliação da manutenção  

  

Em concordância com IBAPE (2012), deve-se verificar os manuais de manutenção da 

edificação e de seus sistemas e as respectivas condições de execução, analisando as atividades 

registradas e comparando com as normas e instruções técnicas e com as recomendações técnicas 

dos fabricantes e fornecedores de equipamentos. Portanto, segundo a ABNT NBR 5674 (2012), 

a manutenção será classificada em conforme, desconforme ou inexistente. 
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2.9.2 Avaliação de uso 

   

 Cabe ao inspetor predial avaliar o uso, levando em conta aspectos técnicos do projeto e 

o desempenho estimado para os sistemas da edificação. Porém, se não houver projetos que 

determine os parâmetros operacionais, o inspetor deve mensurar a condições de uso com base 

em normas e parâmetros estabelecidos, classificando em regular quando a edificação está de 

acordo com o previsto no projeto ou em normas e em irregular quando o uso da edificação 

diverge do que está previsto no projeto ou normas. 

 

2.10 Recomendações técnicas   

 

Segundo recomenda o IBRAENG (2015), as recomendações técnicas para a correção da 

possíveis anomalias e falhas encontradas devem ser apresentadas no laudo de inspeção de forma 

simples e clara, proporcionando um fácil entendimento aos gestores, síndicos e usuários. Além 

disso, aconselha-se que os inspetores indiquem manuais, ilustrações e normas que ajudem no 

entendimento dos serviços a serem realizados, facilitando as futuras providencias. 

É obrigatório que o laudo contenha todas as recomendações para sanar e corrigir as não 

conformidades encontradas, estabelecendo-se um prazo para a correção de acordo com o grau 

de risco. Ademais, ainda conforme a IBRAENG (2015), é recomendado indicar todos os dados 

administrativos e de gestão que possam favorecer a sustentabilidade e a habitabilidade, como o 

uso racional dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, assim como preservação do 

conforto e segurança dos usuários.  

 

2.11 Laudo técnico  

 

Como resultado da inspeção predial é elaborado um laudo técnico que deve conter 

algumas informações essenciais de acordo com o IBAPE (2012). 

a) identificação do responsável pela edificação; 

b) Classificação do objeto da inspeção; 

c) Localização; 

d) Descrição Técnica do objeto; 

e) Tipologia e Padrão construtivo; 

f) Utilização e Ocupação; 

g) Idade da edificação; 
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h) Nível utilizado; 

i) Documentação solicitada, documentação entregue e documentação analisada; 

j) Descrição do Critério e Método da Inspeção Predial; 

k) Lista de verificação dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados, descrição 

e localização das respectivas anomalias e falhas constatadas; 

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

m) Indicação de prioridade; 

n) Avaliação da manutenção e condições de uso da edificação e dos sistemas 

construtivos; 

o) Recomendações técnicas; 

p) Relatório Fotográfico; 

q) Recomendação do prazo para nova Inspeção Predial; 

r) Data do laudo; 

s) Assinatura do(s) profissional (ais) responsável (eis), acompanhado do nº do CREA ou 

do CAU e nº do IBAPE; 

t) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT). 

 

2.12 Responsabilidades  

 

Os profissionais habilitados para a relização da inspeção predial são engenheiros ou 

arquitetos devidadente registrados nos seus conselhos. É desejavel que esses técnicos tenham 

experiência na atividade pericial e um bom conhecimento em patologias das edificações, assim 

como em ensaios tecnológicos e em técnicas de diagnóstico. 

Dessa forma, o técnico ou a equipe técnica, são responsáveis única e exclusivamente pela 

vistoria e pelo laudo de acordo com o nível contratado, eximindo-se de qualquer 

responsabilidade sobre componentes ou elementos que não foram ou não puderam ser 

inspecionados, bem como quando as orientações existentes no laudo não forem implantadas ou 

executadas dentro do prazo estipulado.    
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3 METODOLOGIA 

 
A inspeção predial do presente trabalho foi realizada, usando as recomendações descritas 

em fontes normativas, como a ABNT NBR 5674 (2012), IBAPE (2012); documentos técnicos 

específicos, como a OT 003 IBRAENG (2015), bem como à legislação municipal de Fortaleza, 

com enfoque na Lei nº 9913/12 e no Decreto 13.606, assim como no termo de referência sobre 

inspeção predial em Fortaleza. 

A edificação escolhida, juntamente com o professor orientador, foi o prédio do Instituo 

de Ciências do Mar, localizado na Av. da Abolição, Nº 3207, Meireles, Fortaleza.   

 

3.1 Visita  

 

Inicialmente, foi feita uma visita ao prédio escolhido e, em seguida, foram decididas as 

ações prévias, necessárias à otimização do tempo, decidindo-se, ainda, o nível da inspeção a ser 

realizada. 

Na segunda visita, com o acompanhamento da equipe de engenheiros da Universidade 

Federal do Cerará (UFC), composta por uma engenheira civil, um engenheiro eletricista, um 

engenheiro mecânico e uma engenheira de segurança do trabalho, foi realizado o preenchimento 

de um checklist padrão da universidade baseado nas normas regulamentadoras, acompanhado 

de um registro fotográfico, bem como de uma breve entrevista com o responsável ou usuários 

de cada setor. 

Dessa forma, foi vistoriado todos os ambientes que poderiam apresentar algum risco aos 

usurários, como salas de aula, salas de estudo, laboratórios, banheiros, auditório, biblioteca, 

gabinete dos professores, salas da administração, assim como todas as áreas comuns. 

Demais disso, foram vistoriados os sistemas estruturais passíveis de verificação, sistemas 

de vedação e revestimentos, sistemas de esquadrias e divisórias, sistemas de cobertura, sistema 

de reservatórios. Foram vistoriados, ainda, o sistema relacionado às instalações elétricas; 

sistema de ar condicionado, bebedouro e demais equipamentos; sistema de prevenção e 

combate de incêndio.   

  

3.2 Documentação   

 

Foi solicitado junto a administração do Labomar toda a documentação administrativa, 

técnica e de operação disponivel que necessita passar por uma inspeção para postrior análise 
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como descrita no item 2.3, levantando o máximo de informações sobre todos os sistemas 

presentes.     

 

3.3 Classificação das anomalias e falhas  

  

Com base no preenchimento do checklist, na análise visual de toda a edificação e seus 

sistemas, na entrevista com usuários e responsáveis, na verificação dos documentos e na 

experiência da equipe técnica, determinou-se a origem das não conformidade encontradas no 

prédio. Porém, é importante salientar que em algumas anomalias e falhas não foram possíveis 

a determinação da origem.  

 

3.4 Determinação do grau de risco e da matriz GUT 

 

Todas as anomalias e falhas encontradas durante a vistoria técnica foram descritas e 

classificadas conforme o grau de risco. Para a determinação do grau de risco de todos os 

problemas encontrados, utilizou-se a metodologia da Matriz GUT, ponderando-se valores de 1 

(um) a 5 (cinco) para os parâmetros gravidade, urgência e tendência, sendo a pontuação mais 

baixa, característica de risco mínimo e a pontuação mais alta, característica de risco máximo. A 

tabela abaixo mostra o critério utilizado para ponderação das notas. 

   

Tabela 1: Matriz GUT 

Grau Gravidade Peso 

Total Perdas de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício 5 

Alta Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício 4 

Média Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício 3 

Baixa Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros 2 

Nenhuma - 1 

Grau Urgência Peso 

Total Evento em ocorrência 5 

Alta Evento prestes a ocorrer 4 

Média Evento prognosticado para breve 3 

Baixa Evento prognosticado para adiante 2 

Nenhuma Evento imprevisto 1 
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Continuação tabela 1  

Grau Tendência Peso 

Total Evolução imediata 5 

Alta Evolução em curto prazo 4 

Média Evolução em médio prazo 3 

Baixa Evolução em longo prazo 2 

Nenhuma Não vai evoluir 1 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018) 

 

Dessa forma, foi atribuído uma nota, em cada parâmetro, a todas as não conformidades 

encontradas. Em seguida, multiplicou-se as notas dos três parâmetros, de modo que quanto 

maior a pontuação, maior a prioridade.  

 

3.5 Avaliação da manutenção e do uso   

 

Foi verificado se a edificação tinha um plano de manutenção de todos os seus sistemas e 

equipamentos, comparando-se, em seguida, com as normas e instruções técnicas, como também 

com as recomendações técnicas dos fabricantes e fornecedores de equipamentos, classificando-

se, posteriormente, em conforme, desconforme ou inexistente de acordo o item 2.9.1.   

Por fim, verificou-se o uso da edificação se estava de acordo com as especificações 

técnicas do projeto, classificando em regular ou irregular segundo o tópico 2.9.2.  

 

3.6 Prescrições técnicas  

 

Logo após a conclusão de todas as etapas da inspeção predial foram feitas todas as 

recomendações indispensáveis para cada sistema que compõem a edificação, apresentando-se, 

por via de consequência, a matriz de prioridades, as ações corretivas da anomalias e falhas para 

adequação as normas e os prazos estipulados para cada ação. A tabela da figura abaixo foi 

utilizada para mostrar todas essas informações de forma resumida e clara.   
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Identificação e localização 

 

Tabela 2: Identificação 

Identificação: Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR 

Endereço: Avenida da Abolição, 3207 – Meireles  

CEP: 60.165-081 Fortaleza – CE  

CNPJ:  

Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 4: Localização da edificação 

 

Fonte: Google Maps (2018) 
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      Figura 5: Visão 3D - LABOMAR 

 

Fonte: Google Maps (2018) 

 

4.2 Descrição da edificação  

 

O prédio do Instituto de ciências do mar - LABOMAR é uma edificação de ocupação tipo 

pública, de padrão e complexidade construtiva normal, formada por cinco pavimentos, cuja área 

construída é de 3219,24 m². O edifício foi inaugurado em 1960 como Estação de Biologia 

Marinha, funcionando até hoje com as atividades acadêmicas. Abaixo segue as plantas de todos 

os pavimentos, identificando todos os ambientes. Porém, nesse trabalho só foram vistoriados o 

pavimento térreo, 1º pavimento e cobertura. 
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       Figura 6: Planta 2º subsolo, Instituto de Ciências do Mar 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018)  

 

        Figura 7: Planta 1º subsolo, Instituto de Ciências do Mar 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 
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      Figura 8: Planta pavimento térreo, Instituto de Ciências do Mar 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018)   

 

Figura 9: Planta 1º pavimento, Instituto de Ciências do Mar 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 
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Figura 10: Planta cobertura, Instituto de Ciências do Mar 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 

 

4.3 Nível de inspeção predial 

Devido as características do padrão dos sistemas construtivo da edificação e da 

necessidade de uma equipe técnica multidisciplinar definiu-se o nível a inspeção como nível 2.   

 

4.4 Documentação  

 

4.4.1 Administrativa  

Tabela 3: 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 

NA NA 

6. Relatório de danos ambientais, quando pertinente NA NA 

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

8. Certificado de Acessibilidade Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 
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4.4.2 Técnica  

Tabela 4: Documentação técnica 

Documentação Entregue Analisada 

1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Não Não 

2. Projeto executivo Não Não 

3. Projeto as built Não Não 

4. Projeto de estruturas Não Não 

5. Projeto de Instalações Prediais Não Não 

5.1. Instalações hidráulicas Não Não 

5.2. Instalações de gás Não Não 

5.3. Instalações elétricas Não Não 

5.4. Instalações de cabeamento e telefonia Não Não 

5.5. Instalações do SPDA Não Não 

5.6. Instalações de climatização Não Não 

5.7. Combate a incêndio Não Não 

6. Projeto de Impermeabilização Não Não 

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

8. Projeto de Paisagismo Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 

 

4.4.3 Manutenção  

Tabela 5: 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   

Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA)   

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 

Laudos de Inspeção Predial anteriores Não Não 
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Continuação tabela 5   

Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de extintores Não Não 

Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral Não Não 

Relatório dos acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Não Não 

Relatório de ensaios da água gelada e de condensação de sistemas 

de ar condicionado central 

Não Não 

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás Não Não 

Relatórios de ensaios tecnológicos, caso tenham sido realizados Não Não 

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas 

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

bombas, CFTV, Equipamentos eletromecânicos e demais 

componentes 

Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 

 

4.5 Verificação dos sistemas e subsistemas  

Abaixo segue a tabela com o checklist utilizado para a verificação de todos os sistemas e 

subsistemas presentes na edificação. 

 

Tabela 6: Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual 

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

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

() 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   
Continuação tabela 6    
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  
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Continuação tabela 6 
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 

 

Tabela 7: Sistemas de vedação e revestimentos 

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PISOS, FORROS ( ) CONCRETO ARMADO 

(X) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS () MADEIRA  

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

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

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

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

ANOMALIAS S N NA 
1. Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentações 
estruturais ou higrotérmicas, reações químicas, falhas nos detalhes 
construtivos. 

 X  

2. Infiltração de umidade. X   
3. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos. X   
4. Deterioração dos materiais, destacamento, empolamento, 
pulverulência. 

X   

5. Irregularidades geométricas, fora de prumo/nível.  X  
6. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas. X   
7. Manchas, vesículas, descoloração da pintura, sujeiras X   
8. Ineficiência no rejuntamento/emendas. X   
9. Outros.  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018) 

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

 

Tabela 8: Sistemas de esquadrias e divisórias 

JANELAS, PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS 

(X) ALUMÍNIO ( ) PVC ( ) 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   
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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 

 

Tabela 9: Sistemas de cobertura 

TELHAMENTO, ESTRUTURA DO TELHAMENTO, RUFOS E CALHAS, LAJES 

IMPERMEABILIZADAS 

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

( ) MADEIRA (X) PVC (X) 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 
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Tabela 10: Sistemas de reservatórios 

ANOMALIAS S N NA 
1 Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, 
movimentações estruturais, assentamento plástico, recalques 

 X  

2. Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, 
segregação. 

 X  

3. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão.  X  
4. Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos.  X  
5. Irregularidades geometrias, falhas de concretagem.  X  
6. Armadura exposta.  X  
7. Vazamento / infiltrações de umidade.  X  
8. Colapso do solo.  X  
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 

 

Tabela 11: Sistemas de instalações passíveis de verificação visual 

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 

 

Tabela 12: Instalações Elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, Quadros de Energia, 
Iluminação, Tomadas 

ITENS VERIFICADOS S N NA 
1. Aquecimento.    
Nos condutores?  X  
Nos terminais dos disjuntores?  X  
No barramento de fase?  X  
No barramento de neutro?  X  
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No barramento de proteção (terra)?  X  
2. Condutores inadequados.    
Condutores deteriorados?  X  
Condutores com cores inadequadas? (terra – verde; neutro – azul; 
fases com quaisquer cores excetuando verde e azul) 

X   

3. Ruídos Anormais.  X  
4. Centro de Medição Inadequado. X   
5. Quadro elétricos inadequados. X   
Elementos estranhos ao barramento? X   
Ausência de proteção contra surto de tensão? X   
Barramento e partes vivas expostas? X   
Local de instalação inadequado? X   
Ausência de proteção contra choques elétricos? (DR – Dispositivo 
de proteção residual utilizado para circuitos que alimentam áreas 
molhadas ou áreas externas) 

X   

DR com a sensibilidade inadequada (máximo de 30 mA)? X   
Ausência de aterramento das partes metálicas? X   
Ligação irregular na saída dos disjuntores?  X  
Obstrução para abertura da tampa? X   
Sujeira interna ao quadro? X   
Deterioração do local onde o quadro está instalado? X   
Deterioração dos componentes do quadro elétrico? X   
Tampa do quadro enferrujada ou de difícil abertura? X   
Circuitos sem identificação? X   
Uso do tipo inadequado de disjuntor? (Exemplo: Disjuntor 
monofásico utilizado como trifásico) 

 X  

Ausência de sinalização do quadro elétrico? X   
Diagrama Unifilar não constante no quadro? X   
Condutores com cores inadequadas? (terra – verde; neutro – azul; 
fases com quaisquer cores excetuando verde e azul) 

X   

6. Instalação e caminho dos condutores inadequado.    
Eletroduto danificado? X   
Conduletes danificados? X   
Eletroduto/eletrocalha sem suporte adequado? X   
Caixa de passagem danificada? X   
Eletrocalha visivelmente com taxa de ocupação elevada? (superior 
a 40%) 

 X  

Eletroduto visivelmente com taxa de ocupação elevada? (superior 
a 53% no caso de um condutor; superior a 31% no caso de dois 
condutores; superior a 40% no caso de três ou mais condutores) 

 X  

Diversas emendas? X   
7. Falhas em Tomadas e Interruptores.    
Interruptores danificados? X   
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Tomadas danificadas? X   
Interruptores com mal contato? X   
Tomadas com mal contato? X   
Falhas em lâmpadas? X   
8. Partes vivas expostas. X   

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018) 

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

 

Tabela 13: Instalações Elétricas: SPDA 

ITENS VERIFICADOS 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. Somente um condutor de descida?  X  
6. Malha do subsistema de captação não envolve todo o perímetro 
da coberta? 

 X  

7. Condutores de descida com instalação inadequada (condutores 
não estão tensionados adequadamente)? 

 X  

8. Captor radioativo?  X  
9. Ausência Atestado/Medição Ôhmica?  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018) 

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

 

Tabela 14: Ar condicionado - manutenção 

REPRESENTANTE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E/OU RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 

EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 
1. Responsável pela manutenção se fez presente.  X  
2. Contrato de manutenção.  X  
3. Anotação de responsabilidade técnica assinada por profissional 
legalmente habilitado 

 X  

4. Última ficha ou registro de manutenção do equipamento  X  
5. Relatórios dos acompanhamentos das manutenções dos 
aparelhos de ar condicionado 

 X  

6. PMOC (Segundo Portaria 3523/98)  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018) 

Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
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Tabela 15: Ar condicionado - cabine 

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 

 

Tabela 16: checklist segurança 

3.1.1 - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
Classificação da edificação  
- Quanto à ocupação: D1/E1 
- Quanto ao risco: MÉDIO 
- Quanto à altura: H ≤ 12 
Área total: 3219,24 m² Nº. de pavimentos:  5 
(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  
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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 
4.2.  PCF permanece destrancada?   X 
4.3.  Componentes em condições adequadas de uso?    
5. Quantidade de escadas/rampas, se houver:  1 (uma) escada 
5.1. Tipo de escada: NE 
5.2. Largura:  1,93m  
5.3. Existe Guarda corpo?    X  
5.3.1.  Altura adequada (1,05m; escada interna: 0,92m)?    X 
5.4. Existe Corrimão? X   
5.4.1. Altura adequada (0,80m a 0,92m)?  X   
6. Quantidade de saídas para o exterior: 2 
6.1. Largura: 1,32m 
7. Largura dos acessos/descargas : Térreo:1,68m/ Superior:1,73m 
 
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 

3.1.5 – EXTINTORES S N NA 
1. Quantidade adequada?    X  
2. Localização adequada?  X  
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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 50cm da guia do passeio, sem 
circulação de veículos, acesso da viatura dos bombeiros ) 

  X 

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

  X 

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

  X 

1.5. Volante de manobra a 50cm (máx.) de profundidade? (40cm)   X 
1.6. Válvula de retenção?    X 
1.7. Apresenta adaptador e tampão?   X 
2. Parede:  Quantidade:  
2.1. 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 
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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)  

  X 

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

  X 

2.5.7. Válvula (ponto de tomada de água) com adaptador?   X 
2.5.8. Chave storz?   X 
3. Bomba   X 
4. RTI    X 
OBS:  
3.1.7. CENTRAL DE GÁS  S N NA 
1. Central de GLP  X  
1.1. Local protegido de sol, chuva e umidade?  X  
1.2. Apresenta sinalização?  X  
1.3. Possui ventilação adequada?  X  
1.4. Recipientes em quantidade adequada (máximo 6)?  X  
1.5. Extintor de incêndio em quantidade e capacidade adequadas?  X  
1.6. Afastamentos:  
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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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, NE – Não Existente 

 

4.6 Análise das não conformidades 

 

As anomalias e falhas encontradas ao longo da inspeção predial realizada no pavimento 

térreo, 1º pavimento e cobertura da edificação foram descritas e classificadas de acordo com 

sua origem, causa, prioridade de acordo com a matriz GUT e risco. Além disso, foram propostas 

medidas saneadoras e definido os prazos para a aplicação de todas as medidas corretivas. As 

tabelas abaixo mostram isso de forma sucinta e clara. 
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4.6.1 Cobertura 

 

ORIGEM Figura 11: Condutor sem acomodação adequada 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Deformações excessivas. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 

Condutores/cabos sem acomodação 
(eletroduto, canaleta...) adequada. 

LOCAL: Cobertura 

MEDIDA SANEADORA 
Acomodação adequada dos condutores. 

Prazo 45 dias 

 

ORIGEM Figura 12: Desplacamento do concreto da laje 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Oxidação da armadura. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Desplacamento do concreto da laje. LOCAL: Cobertura 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar recuperação da laje com empresa especializada. Retirar camada oxidada da 
armadura ou substituir armadura se necessário, aplicar inibidor de corrosão, executar 
recobrimento com argamassa polimérica ou grout. 

Prazo 30 dias 
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ORIGEM Figura 13: Desplacamento do concreto da viga 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Oxidação da armadura. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Desplacamento do concreto da viga. LOCAL: Cobertura 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar recuperação da viga com empresa especializada. Retirar camada oxidada da 
armadura ou substituir armadura se houver grande perda de área aço, aplicar inibidor de 
corrosão, executar recobrimento com argamassa polimérica ou grout. 

Prazo 30 dias 

 

ORIGEM Figura 14: viga com armadura insuficiente 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Mal dimensionamento da viga. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Viga com fissuras devido a armadura 
mal dimensionada. 

LOCAL: Cobertura 

MEDIDA SANEADORA 
Contratar uma especializada para dimensionar e executar o reforço da peça. 

Prazo 30 dias 
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ORIGEM Figura 15: Fiação exposta 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Instalação inadequada da fiação. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Condutores/cabos sem acomodação 
(eletroduto, canaleta...) adequada. 

LOCAL: Cobertura 

MEDIDA SANEADORA 
Colocar os eletrodutos e acomodar de maneira adequada a fiação. 

Prazo 45 dias 

 

ORIGEM Figura 16: Tubulação exposta 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Erro de execução.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Tubulação de instalação elétrica não 
embutida e condutores e cabos sem 
acomodação adequada. 

LOCAL: Cobertura 

MEDIDA SANEADORA 
Acomodar de maneira correta a tubulação elétrica e a fiação. 

Prazo 45 dias 
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ORIGEM Figura 17: Extintor 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 2 12 

RISCO 
Mínimo   
CAUSA 

Ausência de projeto de incêndio e erro 
na instalação. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Extintor fixado na altura incorreta, 
falta de sinalização adequada e com 
carga vencida. 

LOCAL: Cobertura 

MEDIDA SANEADORA 
Sinalizar os extintores, colocar na altura correta de acordo com a norma e contratar um 
projeto de incêndio. 

Prazo 60 dias 

 

4.6.2 1º pavimento  

 

ORIGEM Figura 18: Quadro sem identificação adequada 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha na execução e falta de 
manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Quadro sem identificação. LOCAL: Laboratório de plâncton e análise 

ambiental 
MEDIDA SANEADORA 

Identificar todos os disjuntores. 
Prazo 90 dias 
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ORIGEM Figura 19: Quadro com código de cores errado 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha de execução. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Quadro com erro no código de cores.  LOCAL: Laboratório de plâncton e análise 

ambiental. 
MEDIDA SANEADORA 

Corrigir as cores de acordo com a norma. 
Prazo 120 dias 

 

ORIGEM Figura 20: Parede com pintura descascando 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de manutenção 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Descascamento e empolamento da 
pintura.  

LOCAL: Circulação – 1º pavimento 

MEDIDA SANEADORA 
Retirar pintura antiga, preparar a parede e refazer a pintura. 

Prazo 90 dias 
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ORIGEM Figura 21: Revestimento com fissura 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Possivelmente por conta da infiltração 
existente. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Revestimento fissurado.  LOCAL: Laboratório de histopatologia – 1º 

andar 
MEDIDA SANEADORA 

Corrigir infiltração e, em seguida, fazer o reparo do revestimento. 
Prazo 90 dias 

 

ORIGEM Figura 22: Piso com revestimento faltando 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 2 18 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Reforma inacabada / mal executada 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Inadequação do revestimento do piso  LOCAL: Laboratório de histopatologia – 1º 

andar 
MEDIDA SANEADORA 

Substituição do revestimento. 
Prazo 60 dias 
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ORIGEM Figura 23: Passagem inadequada do dreno do Ar 
Condicionado 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 2 3 18 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de projeto para o sistema de Ar 
Condicionado. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Passagem inadequada do dreno do Ar 
condicionado. 

LOCAL: Laboratório de histopatologia – 1º 
andar 

MEDIDA SANEADORA 
Contratar um projeto de Ar Condicionado para correção de todas as anomalias. 

Prazo 60 dias 

 

ORIGEM Figura 24: Ar Condicionado com infiltração 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 3 18 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha no processo de instalação e falta 
de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Ar Condicionado com infiltração. LOCAL: Laboratório de Zoobentos – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir infiltração e, em seguida, fazer o reparo do revestimento. 

Prazo 45 dias 
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ORIGEM Figura 25: Caixa de tomada com tampa 
quebrada 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 2 12 

RISCO 
Médio  

CAUSA 
Falha de execução/manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Caixas de passagem, Conduletes, 
pontos de tomada e interruptores 
danificados/inadequados. 

LOCAL: Laboratório de Zoobentos – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Substituição/adequação das caixas de passagem/conduletes, pontos de tomada e 
interruptores. 

Prazo 45 dias 

 

ORIGEM Figura 26: tubulação de água exposta 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Reforma inacabada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Revestimento quebrado e tubulação de 
água exposta. 

LOCAL: Banheiro masculino - 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Refazer o revestimento argamassado e o cerâmico. 

Prazo 60 dias 
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ORIGEM Figura 27: Inadequação de projeto 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 5 2 20 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Erro de projeto. 

ANOMALIA LOCAL 
Porta do box do banheiro impedida de 
abrir completamente por encostar no 
vazo sanitário. 

LOCAL: Banheiro masculino - 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Contratar empresa especializada para refazer o projeto de layout do banheiro. 

Prazo 45 dias 

 

ORIGEM Figura 28: Desplacamento do revestimento do 
piso 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Falta de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Desplacamento de revestimento do 
piso ao longo de toda a área de 
circulação. 

LOCAL: Circulação -1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Refazer o revestimento do piso. 

Prazo 60 dias 
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ORIGEM Figura 29: revestimento fora do padrão 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Reforma inacabada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Revestimento da parede fora do 
padrão. 

LOCAL: Biblioteca – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Refazer o revestimento de for padronizada. 

Prazo 90 dias 

 

ORIGEM Figura 30: desplacamento de concreto do pilar 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico  

CAUSA 
Oxidação da armadura. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Desplacamento do concreto do pilar. LOCAL: Biblioteca – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar recuperação da estrutura com uma empresa especializada. 

Prazo 30 dias 
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ORIGEM Figura 31: Ataque de cupim 

Natural 

 

G U T PONTOS 
2 3 4 24 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Ataque de cupins. LOCAL: Biblioteca – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Dedetizar e repintar a área afetada. 

Prazo 45 dias 

 

ORIGEM Figura 32: Descascamento de tinta do teto  

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 3 18 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Infiltração no teto por problema na 
impermeabilização na cobertura. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Descascamento da tinta do teto. LOCAL: Biblioteca – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Restaurar a impermeabilização da cobertura e repintar do teto. 

Prazo 60 dias 
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ORIGEM Figura 33: Pilar com perda de seção 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico  

CAUSA 
Erro de execução de concretagem ou 
desplacamneto do concreto devido a 
oxidação da armadura.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Pilar com redução de área de seção. LOCAL: Diretoria – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Contratar uma empresa especializada para análise e reparo da estrutura do pilar. 

Prazo 30 dias 

 

ORIGEM Figura 34: Instalação de telefone e internet 
inadequada 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Instalação inadequada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Caixa de passagem danificada e fiação 
de telefone e internet exposta. 

LOCAL: Diretoria – 1º andar 

MEDIDA SANEADORA 
Adequar a instalação de acordo com a norma. 

Prazo 60 dias 
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4.6.3 Pavimento térreo  

 

ORIGEM Figura 35: Ar Condicionado com infiltração 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 3 18 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falha no processo de instalação e falta 
de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Ar Condicionado com infiltração. LOCAL: Secretaria- térreo  

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir infiltração e, em seguida, fazer o reparo do revestimento. 

Prazo 45 dias 

 

ORIGEM Figura 36: Material inadequado para vedação de 
esquadria 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Manutenção realizada de forma 
inadequada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Inadequação de material para vedação 
da esquadria. 

LOCAL: Secretaria- térreo  

MEDIDA SANEADORA 
Substituir o material inadequado. 

Prazo 60 dias 
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ORIGEM Figura 37: Iluminação insuficiente 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Erro de projeto de iluminação ou 
mudança de layout sem alteração do 
projeto de iluminação. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Iluminação insuficiente do ambiente.  LOCAL: Centro Acadêmico - térreo  

MEDIDA SANEADORA 
Refazer o projeto de iluminação de acordo com o layout do prédio 

Prazo 90 dias 

 

ORIGEM Figura 38: Suporte da condensadora corroída 

Natural 

 

G U T PONTOS 
4 4 3 48 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Falta de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Corrosão do suporte das unidades 
condensadora.  

LOCAL: Centro Acadêmico – térreo 

MEDIDA SANEADORA 
Verificar todos os suportes e substituir dos que estão em processo de corrosão.  

Prazo 30 dias 
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ORIGEM Figura 39: Filtro de bebedouro fora da validade 

Funcional 

 

G U T PONTOS 
3 2 2 12 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Falha de projeto/execução e falta de 
manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Filtro do bebedouro fora da validade e 
ligação com a rede de esgoto 
inadequada.  

LOCAL: Circulação – térreo  

MEDIDA SANEADORA 
Substituir o filtro do bebedouro e refazer a ligação com o esgoto de forma adequada.  

Prazo 60 dias 

 

 

ORIGEM Figura 40: Manchamento de piso cerâmico 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 3 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Vazamento na tubulação do esgoto. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Manchamento de piso cerâmico. LOCAL: Circulação- térreo  

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o vazamento da tubulação e efetuar a limpeza do piso cerâmico. 

Prazo 45 dias 
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ORIGEM Figura 41: Fechamento de forro inadequado 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Execução de fechamento de forro com 
material fora do padrão normativo. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Fechamento de forro inadequado. LOCAL: Sala de aula- térreo  

MEDIDA SANEADORA 
Reconstrução do forro com matéria adequado. 

Prazo 90 dias 

 

ORIGEM Figura 42: Quadro elétrico inadequado 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 2 24 

RISCO 
Critico  

CAUSA 
Falha de projeto/execução. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018) 
Quadro sem aterramento, sem DPS, 
sem identificação dos disjuntores e 
sem proteção do barramento. 

LOCAL: Sala de aula- térreo 

MEDIDA SANEADORA 
Colocar proteção para o barramento, instalar dispositivo de proteção contra surto DPS e fazer 
a identificação dos disjuntores. 

Prazo 30 dias 
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ORIGEM Sem imagem 
Endógena  

G U T PONTOS 
4 5 1 20 

RISCO 
Critico  

CAUSA 
Ausência de projeto de incêndio. 

ANOMALIA  
Sem sinalização de emergência, sem 
alarme de incêndio e sem sistema de 
hidrante. 

LOCAL: Todo o prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Contratar um projeto de incêndio e projetar e instalar um sistema de alarme. 

Prazo 90 dias 

 

 

ORIGEM Sem imagem 
Endógena  

G U T PONTOS 
4 5 1 20 

RISCO 
Crítico  

CAUSA 
Ausência de projeto de incêndio. 

ANOMALIA  
Extintores insuficientes em 
quantidade e tipo, altura inadequada e 
sem sinalização. 

LOCAL: Todo o prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar o sistema de extintores de acordo com a quantidade e o tipo, fazer a instalação 
adequada e realizar manutenção preventiva. 

Prazo 90 dias 

 

4.7 Definição de prioridades com relação ao prazo para correção das não 

conformidades 

 

Na tabela 17 estão relacionadas todas as anomalias e falhas encontradas durante a 

inspeção predial e essas estão classificadas de acordo com o respectivo peso na matriz GUT e 

prazo para solução.  
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Tabela 17: Prioridade das soluções das anomalias 

PRIORIDADE ANOMALIA GUT PRAZO 
1 Corrosão do suporte das unidades condensadora.  48 30 
2 Desplacamento do concreto da laje. 36 30 
3 Desplacamento do concreto da viga. 36 30 
4 Viga com fissuras devido a armadura mal 

dimensionada. 
36 30 

5 Desplacamento do concreto do pilar. 36 30 
6 Pilar com redução de área de seção. 36 30 
7 Condutores/cabos sem acomodação (eletroduto, 

canaleta...) adequada. 
27 45 

8 Condutores sem acomodação adequada. 27 45 
9 Tubulação de instalação elétrica não embutida e fiação 

exposta. 
27 45 

10 Revestimento quebrado e tubulação de água exposta. 27 60 
11 Desplacamento de revestimento do piso ao longo de toda 

a área de circulação. 
27 60 

12 Quadro sem aterramento, sem DPS, sem identificação dos 
disjuntores e sem proteção do barramento. 

24 45 

13 Ataque de cupins. 24 30 
14 Porta do box do banheiro impedida de abrir 

completamente por encostar no vazo sanitário. 
20 45 

15 Sem sinalização de emergência, sem alarme de incêndio e 
sem sistema de hidrante. 

20 90 

16 Extintores insuficientes em quantidade e tipo, altura 
inadequada e sem sinalização. 

20 90 

17 Piso com revestimento faltando. 18 60 
18 Passagem inadequada do dreno do Ar condicionado. 18 60 
19 Ar Condicionado com infiltração. 18 45 
20 Descascamento da tinta do teto. 18 60 
21 Ar Condicionado com infiltração. 18 45 
22 Extintor fixado na altura incorreta e falta de sinalização. 12 60 
23 Caixas de passagem, Conduletes, pontos de tomada e 

interruptores danificados/inadequados. 
12 45 

24 Filtro do bebedouro fora da validade e ligação com a rede 
de esgoto inadequada.  

12 60 

25 Manchamento de piso cerâmico. 12 60 
26 Quadro sem identificação. 8 90 
27 Quadro com erro no código de cores. 8 120 
28 Descascamento e empolamento da pintura.  8 90 
29 Revestimento fissurado. 8 90 
30 Revestimento da parede fora do padrão. 8 90 
31 Caixa de passagem danificada e fiação de telefone e 

internet exposta. 
8 60 

32 Inadequação de material para vedação da esquadria. 8 60 
33 Iluminação insuficiente do ambiente. 8 90 
34 Fechamento de forro inadequado. 8 90 

Fonte: Autor (2018) 
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4.8 Avaliação da manutenção e do uso  

 

4.8.1 Avaliação da manutenção 

 

Conforme foi verificado na inspeção predial realizada, a edificação não possui nenhum 

plano ou manual de manutenção. Porém, durante os anos de uso do edifício, foram feitas 

algumas reformas/manutenções, mas sem a observação das normas regulamentadoras. Desse 

modo, de acordo com a norma ABNT NBR 5674 (2012), a edificação é considerada 

desconforme quanto ao quesito manutenção. 

 

4.8.2 Avaliação do uso 

 

Conforme o projeto arquitetônico fornecido, todos os ambientes estão usados e ocupados 

consoantes ao que foi previsto no projeto. Dessa forma, classifica-se a edificação como de uso 

regular.  

 

4.8.3 Avaliação das condições de estabilidade e segurança da edificação  

 

Na medida em que não foi apresentado aos inspetores o projeto estrutural do edifício, 

como também, ao longo da vistoria, foram constatadas anomalias visíveis a olho nu, classifica-

se a edificação vistoriada como irregular quanto à estabilidade e segurança da estrutura.  

 

4.8.4 Avaliação das condições de segurança contra incêndio  

 

Com base nas inspeções já descritas anteriormente, verificou-se a ausência ou 

insuficiência dos meios de prevenção contra incêndio. Dessa forma, classifica-se a edificação 

como irregular quanto às condições de segurança contra incêndio. 

 

4.9 Prescrições técnicas  

 

Em relação aos Subsistemas de Elementos Estruturais, Vedação e Revestimentos, 

Esquadrias e Divisórias, Cobertura, Reservatórios e Instalações passíveis de verificação visual 

de maneira geral, têm-se as seguintes recomendações: 

a) Recuperar os elementos estruturais que se encontram com anomalias; 
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b) Impermeabilização dos pontos de infiltração presentes na cobertura; 

c) Reparar o revestimento de piso e paredes que estão quebrados, com fissuras ou 

desgastados; 

d) Refazer a pintura das paredes que apresentam sujidades ou descascamentos. 

 

Em relação às anomalias no Subsistema de Instalações Elétricas: Alimentadores, 

Circuitos Terminais, Quadros de Energia, Iluminação, Tomadas, SPDA, têm-se as seguintes 

recomendações: 

a) Identificação dos disjuntores de todos os quadros; 

b) Fazer o aterramento das partes metálicas dos quadros; 

c) Acomodação da fiação de maneira adequada, de acordo com a norma; 

d) Ajustar o código de cores conforme a norma; 

e) Substituição/adequação das caixas de passagem/conduletes e pontos de tomada.  

Em relação às anomalias no Subsistema de ar condicionado, plataforma, elevador e 

bebedouro, têm-se as seguintes recomendações: 

a) Substituição dos filtros dos bebedores; 

b) Realizar manutenção dos Ar Condicionados para correção de infiltrações; 

c) Contratar um PMOC 

d) Corrigir a passagem dos drenos dos Ar Condicionados que estão de forma inadequada; 

e) Substituir todos os suportes das condensadoras que apresentam corrosão. 

 

Em relação às anomalias no Subsistema de Prevenção e Combate a Incêndio, têm-se as 

seguintes recomendações: 

a) Elaborar Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico e aprovar junto ao corpo 

de bombeiros, incluindo todas as medidas exigidas nas normas pertinentes, 

adequando as já existentes que estão inadequadas, e procedendo à sua execução; 

b) Realizar a manutenção necessária nos equipamentos de proteção contra incêndio que 

já existem.  
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5 CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho teve como finalidade a realização de um estudo de caso de uma 

inspeção predial, onde foram analisados todos os sistemas construtivos da edificação passiveis 

de verificação a olho nu de acordo com a metodologia proposta pelo IBAPE (2012) e seguindo 

as orientações técnicas do IBRAENG (2015) e da ABNT NBR 5674 (2012), identificando as 

anomalias e falhas presentes. Em seguida, foi definido um plano de manutenção, conforme a 

ordem de prioridade e os prazos indicados neste trabalho. 

Tendo em vista o resultado da análise de todas as anomalias e falhas encontradas na 

edificação, faz-se necessário advertir que o edifício do Instituto de Ciências do Mar apresenta 

uma grande parte do sistema estrutural com patologias, comprometendo o funcionamento da 

estrutura e, consequentemente, a segurança dos usuários. Além disso, foram identificadas várias 

não conformidades no sistema de prevenção contra incêndio, como insuficiência ou ausência 

dos meios de prevenção, propiciando elevado risco tanto para o prédio como para os ocupantes. 

Ante o exposto, considerando que a edificação apresenta um grande número de anomalias 

e falhas, não possui nenhum plano de manutenção e quase nenhuma documentação solicitada 

foi apresentada, conclui-se que o edifício não possui os requisitos mínimos para a emissão do 

CIP (Certificado de Inspeção Predial), regulamentado pela Lei Municipal 9.913/2012.   

Dessa forma, é imprescindível que os responsáveis pelo edifício observem todas as 

prescrições técnicas, realizando todas as manutenções descritas nesse trabalho, atentando para 

os prazos e prioridades, a fim de melhorar as condições de uso e a segurança da edificação. 

Além disso, é necessário manter a periodicidade das vistorias e manutenções para que a mesma 

atenda de forma satisfatória a necessidade de todos os usuários.   
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