
1 

 

 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

RAFAEL SOUSA MEIRA 

 

 

 

 

 
 

INSPEÇÃO PREDIAL: ESTUDO DE CASO DO BLOCO 709 DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA 

2018 
 



RAFAEL SOUSA MEIRA 

 
 
 
 
 
 

INSPEÇÃO PREDIAL: ESTUDO DE CASO DO BLOCO 709 DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 
Engenharia Civil do Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial para obtenção do Título de Engenheiro 
Civil. 
 
Orientador: Prof. Msc. José Ademar Gondim 
Vasconcelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZA-CE 

2018 

 

 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M452i Meira, Rafael Sousa.
    Inspeção predial: estudo de caso do bloco 709 da universidade federal do ceará / Rafael Sousa Meira. –
2018.
    80 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia,
Curso de Engenharia Civil, Fortaleza, 2018.
     Orientação: Prof. Me. José Ademar Gondim Vasconcelos.

    1.  Inspeção Predial. 2. Checklists. 3. Propor ações corretivas. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 620



 

INSPEÇÃO PREDIAL: ESTUDO DE CASO DO BLOCO 709 DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ. 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 
Engenharia Civil do Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial para obtenção do Título de Engenheiro 
Civil. 
 
Orientador: Prof. Msc. José Ademar Gondim 
Vasconcelos. 
 
 

Aprovado em: ____/____/____ 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
Prof. Me. José Ademar Gondim Vasconcelos (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

 
Profª. Dra. Marisete Dantas de Aquino 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
 

 
Eng. Me. Antônio José Sousa Dias Júnior  

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Dedico este trabalho à Deus que me iluminou durante 

toda essa jornada e a minha mãe e avós, Norma ,Eliézio, 

Rocilda e Adília que nunca me deixaram desistir dos 

meus sonhos.”



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À Deus, por sempre me iluminar ao longo desta longa caminhada. 

 

Aos meus pais, Norma e Paulo, que sempre foram dedicados e carinhosos comigo. 

Em especial à minha mãe, que representa hoje a “fundação do homem que sou”. 

 

Aos meus amigos de faculdade, Artur e Webert pelo companheirismo, conversas 

descontraídas, trabalhos em grupo e situações que valeriam ser vivenciadas repetidas vezes. 

Sem eles eu não conseguiria alcançar a estimada graduação. 

 

Aos meus avós Rocilda, Adília e Eliezio e à Rosa , que sempre cuidaram do meu 

bem estar desde criança. 

 

 Ao meu amigo Waldizio, que quando em vida me mostrou o verdadeiro 

significado da palavra humildade. 

 



                                                    
7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que fazemos em vida, ecoa pela eternidade” 

(Maximus, O gladiador) 



                                                    
8 
 

 

 

 

RESUMO 

 

A inspeção predial é o estudo que assegura que uma edificação possua mínimas 

condições de segurança e de estabilidade.  Uma edificação envelhecida pode ocasionar 

acidentes, caso não seja realizado um plano de inspeção e manutenção para a mesma. 

No Brasil, a legislação atual já exige a certificação dos imóveis. Fortaleza desponta 

como município em que a inspeção predial está em ascensão. Em 2012 foi criada a Lei 

9.9913 que exige para diferentes tipos de imóveis a presença de um CIP (Certificado 

de inspeção predial).  Desta forma, a inspeção predial está em fase de ascensão, 

criando e movimentando um mercado de trabalho de oportunidades para engenheiros 

civis. Este trabalho é um estudo de caso de inspeção predial no bloco 709 localizado 

no Centro de Tecnologias na Universidade Federal do Ceará. Os objetivos são de 

realizar um laudo de inspeção seguindo as normas técnicas vigentes e as orientações 

do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias). O intuito é de alertar aos 

responsáveis onde há incidência de problemas na edificação, elencar prioridades de 

resolução dos mesmos e propor ações corretivas. O relatório constitui em analisar os 

diversos sistemas que existem na edificação através do preenchimento de checklists e 

de execução de relatório fotográfico. Após término do trabalho, o laudo será entregue 

a um profissional para que o mesmo garanta através de sua ART (Anotação de 

responsabilidade Técnica) a certificação do relatório e a aprovação dos planos de 

manutenção. 

 

Palavras-chave: Inspeção Predial. Checklists. Propor ações corretivas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vida útil de um edifício está diretamente relacionada ao seu desempenho ao 

longo do tempo. No entanto, ela decai devido ao desgaste natural e à possíveis “ataques” de 

fatores exógenos. Finalmente, ao alcançar um nível de desempenho insatisfatório, tal 

edificação chega ao final da sua vida útil que, de acordo com a NBR 15575/2013 , é 

estabelecido como mínimo estrutural de 50 anos. Porém, apenas estabelecer a vida útil de 

projeto de um edifício, não garante o seu pleno funcionamento satisfatório ao longo do tempo. 

Tampouco o conforto e a segurança dos usuários. Por isso, é também necessário que sejam 

realizadas inspeções prediais durante um certo período regular. Essas vistorias tem como 

objetivo final propor a realização de manutenções que gerem ações corretivas em anomalias 

detectadas no meio, sejam elas de baixa urgência, como problemas estéticos oriundos de 

rachaduras em forros de gesso, ou de alto grau de urgência, como rachaduras em paredes 

oriundas de recalque diferencial na fundação. Portanto, nota-se que estar-se-á garantindo o 

prolongamento da vida útil da edificação ao adotar estratégias de inspeção e execução da 

manutenção. 

A inspeção predial desempenha papel fundamental na garantia da conservação do 

empreendimento. Logo, é uma atividade que possui norma e método próprios. Ela não só 

classifica as deficiências constatadas na edificação com visão sistêmica, mas também aponta o 

grau de risco observado para cada uma delas, gerando lista de prioridades técnicas com 

orientações ou recomendações para sua correção (IBAPE-SP-2012).  

O problema é que, muitas vezes, tal atividade é negligenciada pelos próprios 

proprietários e usuários de imóveis. Os prováveis motivos para este desinteresse está na não 

obrigatoriedade da realização de inspeção pela Lei Municipal 9.913/2012 de Fortaleza, que 

atualmente exerce apenas caráter educativo e não punitivo. Assim, o dono do imóvel não é 

autuado caso haja anomalias na edificação e não necessita obrigatoriamente investir em 

manutenções na edificação. Contudo, as consequências para tal desleixo poderão ser 

perceptíveis ao longo do tempo, culminando na degradação dos sistemas da edificação e 

gerando condições inseguras ao meio. 

Do ponto de vista econômico, Helene (1997) diz que os custos de intervenção na 

estrutura, para atingir um certo nível de durabilidade e proteção, crescem exponencialmente. 

A evolução desses custos pode ser assimilada ao de uma progressão geométrica de razão 5, 
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conhecida por “Lei dos 5” ou regra de Sitter.  

A figura 1 representa a Lei citada, onde o gráfico correlaciona o custo relativo de 

intervenção corretiva em um empreendimento com o passar do tempo. 

 

 

Figura 1- Lei de Sitter-Evolução dos custos pela fase de intervenção 

 

Fonte- Sitter(1984) 

 

Portanto, se faz necessário a execução da inspeção predial com periodicidade de 

acordo com Lei Municipal 9.913/2012. Somente junto ao acompanhamento de responsável 

qualificado, o meio se torna seguro, durável e confortável ao usuário.  

Este trabalho consistirá na realização de um Laudo de Vistoria Técnica (LVT) do 

bloco acadêmico 709 localizado no Campus do Pici. Serão utilizadas como avaliação e 

auditoria as recomendações da norma de inspeção predial do IBAPE Nacional/2012 , as 

exigências da Lei Municipal 9.913/2012 e os Laudos e checklists dos engenheiros da 

UFCINFRA( Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental da UFC).  

 

1.2 Justificativa  

 

As autoridades e os órgãos públicos estão cada vez mais empenhados na 

prevenção de acidentes provenientes do mal uso e não manutenção de edificações. Em 16 de 

julho de 2012 foi criada a Lei municipal Nº 9.913, que estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração de um Laudo de Vistoria Técnica(LVT), manutenção preventiva e periódica das 

edificações e equipamentos públicos e privados no Município de Fortaleza. A lei exige que, 

posterior a manutenção corretiva executada de um LVT, haverá a expedição de uma CIP 
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(Certificado de Inspeção Predial) pela Seuma ( Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente). A lei foi regulamentada apenas em 16 de junho de 2015, pelo decreto de número 

13.616. Apesar disto, a mesma, que entraria em vigor punitivo a partir de abril de 2017, foi 

prorrogada e vigora atualmente com caráter educativo. No entanto, há possibilidade de, em 

curto prazo, ser adotada com uso de fiscalização regular e aplicação de multas a edifícios que 

se encontram sem plano de inspeção e manutenção catalogados na Seuma. 

Recentemente, na cidade de Fortaleza, o teto de uma sala da principal sede da 

universidade privada UNINASSAU desabou. Três alunos que se encontravam no local se 

feriram levemente. Após perícia do incidente, constatou-se que haviam diversas infiltrações 

no teto e rachaduras. Essas por sua vez, vieram a influenciar no desabamento da cobertura. 

Este é um caso clássico das consequências geradas pela negligência da não realização de 

inspeção predial na conservação do espaço físico. 

Figura 2- Colapso do teto na UNINASSAU 

 

Fonte: Jornal O POVO , 2017. 

 

Por sua vez, O Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, possui 

diversos prédios que ainda requerem a realização de laudos de vistoria e planos de 

manutenção para estarem de acordo com a nova Lei. Assim sendo, com intuito de adequar a 

universidade ao novo modelo e de evidenciar problemas apresentados na edificação em 

estudo, propondo as devidas correções nos prazos cabíveis e evitando a ocorrência de sinistros 

aos usuários, este projeto de graduação terá como objetivo a elaboração do LVT do bloco 709 
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do CT. Vale ressaltar que o Laudo de Vistoria Técnica aqui elaborado não pode ser 

considerado oficial para fins de aplicação direta na Seuma. Isso se deve pelo fato de ser 

requerido uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ao auditor do relatório de 

inspeção predial. Desta maneira, cabe aos engenheiros da Universidade, validar tal laudo aqui 

realizado para sua aplicação em uso legal.  

Segundo a SEFIN( Secretaria municipal das finanças )de Fortaleza, 74.000 

imóveis precisam ter CIP regular. Porém, de acordo com a SEUMA, até o dia 15 de março de 

2018 , foram emitidos apenas 780 certificados de inspeção predial, 104 declarações de 

concessão de prazo e 66 isenções de inspeção predial na cidade. Tais dados revelam uma 

grande lacuna existente na cidade, com apenas 1,14% dos imóveis de Fortaleza estando de 

acordo com a Lei. Todavia, esse também é um cenário de oportunidades para engenheiros 

civis, tendo em vista que, devido à grande demanda de CIPs, será necessário mão de obra 

especializada para emissão destes certificados. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho é realizar um estudo de caso do bloco 709 do Centro 

de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará , localizado no Campus do Pici, Fortaleza-ce 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

a) Realizar auditoria com checklist elaborado pela UFCINFRA e com 

metodologia proposta pelo IBAPE/SP;  

b) Evidenciar as falhas e anomalias da estrutura da edificação; 

c) Determinar grau de urgência de cada problema identificado; 

d) Propor planos de manutenção corretiva e preventiva. 



18  

 

 

2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Histórico da inspeção predial no Brasil 

 

Segundo Seeley (1982, p. 8 apud LOPES, 1993, p. 6) as atividades de manutenção 

de edifícios começaram de forma modesta a serem estudadas em fins da década de 50 na 

Europa, principalmente na Inglaterra e países escandinavos. Inspirado por tal movimento O 

IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia) foi fundado em São Paulo no ano de 

1957 por grupo de engenheiros especialistas nas áreas da Avaliação e Perícia. No entanto a 

instituição só tomou corpo em 1979, quando se foi criado o IBAPE/SP. 

Após tal fato, teve início a disseminação do conhecimento em inspeção predial. O 

começo se deu pela criação da NBR 5674( Manutenção de edificações-Procedimentos) em 

1980. Porém, de acordo com Lopes (1993), esta norma limitava-se a fornecer informações 

pouco precisas, sem didática orientativa para aplicação da metodologia de inspeção em 

campo. Em 1988 e em 1989 ocorreram eventos para aprofundar os estudos sobre tal tema e 

maior disseminação do interessa na área. O primeiro ocorreu em Porto Alegre e o segundo em 

São Paulo, sendo este último o mais importante. Foi à partir do Simpósio Nacional de 

inspeção predial que o desenvolvimento e o interesse pelo tema começaram a emergir no país. 

No início de 1999, ocorreu a atualização da NBR 5674 e a criação da NBR 14037 

(Manual de operação, uso e manutenção de edifícios, cujo conteúdo tem com o objetivo 

recomendações para elaboração e apresentação deste tipo de manual).  

“No final de 1999, ocorreu a apresentação do trabalho “A Inspeção Predial deve 

ser periódica e obrigatória?”, no X Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia (COBREAP), em Porto Alegre” (GOMIDE, 2008). À partir deste trabalho, 

começou a criação de estudos técnicos na área. 

Em 2001, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) 

lançou a primeira norma técnica, proporcionando aos profissionais da área orientações sobre os 

procedimentos e itens a serem vistoriados durante as inspeções prediais realizadas em todo o 

Brasil, visando uma padronização nacional dos serviços realizados. 

Em 2005, o IBAPE/SP publicou o livro Inspeção Predial: check-up: guia da boa 

manutenção. No ano seguinte, Gomide, Pujadas e Fagundes Neto lançaram Técnicas de 

Inspeção e Manutenção Predial e trouxeram novos conceitos como o sistema GUT 
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(Gravidade, Urgência e Tendência para as prioridades dos serviços reparadores), os três níveis 

de inspeção e as falhas em categorias.  

Finalmente em 2009 o livro Inspeção Predial escrito pelo IBAPE/SP foi revisado e 

reeditado. 

 

2.2 A Inspeção predial segundo o IBAPE/SP 

 

A inspeção predial, conforme o IBAPE, é definida como “a análise isolada ou 

combinada das condições técnicas de uso e de manutenção da edificação” (IBAPE/SP, 2012). 

A inspeção predial não se restringe somente a identificação de anomalias e falhas da estrutura, 

mas também identifica a causa de cada problema - que pode estar relacionado a falhas 

executivas, de projeto e mau uso por parte dos condôminos - e propõe uma solução. 

“Um estudo desta instituição em edificações com mais de 30 anos de construção 

indicou que 66% das prováveis causas e origens de acidente são relacionadas com a falta de 

manutenção, perda precoce de desempenho e deterioração acentuada” (IBAPE/SP, 2012). 

Contudo, no Brasil ainda não há uma cultura difundida entre os gestores de edificação em 

relação à necessidade de realização da manutenção predial com frequência. Não existe 

valorização da preservação do patrimônio e prevenção de acidentes. “Habitualmente, 

proprietários de imóveis, usuários e gestores prediais negligenciam, ou mesmo ignoram, 

atividades preventivas, corretivas, reformas” (IBAPE/SP, 2012). 

Pautada na ABNT NBR 5674, o IBAPE diz que a inspeção predial é a ferramenta 

que, quando elaborada por profissionais habilitados e devidamente preparados, classifica não 

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

orientações técnicas necessárias à melhoria da Manutenção dos sistemas e elementos 

construtivos. 

 

2.3 Tipos de deficiências em sistemas construtivos avaliados em inspeção predial 

 

2.3.1 Sistema estrutural 

 

As deficiências em sistemas construtivos podem de diversos agentes. Por 

exemplo, existem deficiências em obras que são advindas de problemas na execução , já 

outras advindas do próprio projeto estrutural e por fim aquelas que surgem de condições 

externas do meio ambiente.  
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A NBR - 6118/2014 (Projeto e execução de obras de concreto armado) define 

limites de deficiências em sistemas de concreto a nível de execução. A cartilha do 

 IBAPE já citada neste trabalho compila os possíveis erros que podem ocorrer na fase 

de projeto, execução ou utilização. Assim sendo: 

 

a) Fissura: Abertura com espessura inferior a 0,5 mm. 

b) Trinca: Abertura com espessura de 0,5 mm até 1 mm. 

c) Rachadura: Abertura com espessura entre 1 mm e 1,5 mm. 

d) Fenda: Abertura com espessura maior que 1,5 mm. 

 

2.3.2 Sistema de vedação 

 

A principal função da alvenaria(vedação) é de adequar a separação entre 

ambientes. A alvenaria externa atua como barreira para as intempéries do meio externo. Já a 

interna tem como função o compartimento entre ambientes como cozinha, quarto, sala entre 

outro.Os principais tipos de alvenaria são: 

a) Alvenaria convencional: Formado pela união entre tijolos ou blocos com uso 

de argamassa. As paredes servem apenas como fechamento e separação de 

ambientes. Toda carga vai ser distribuída para os sistemas de pilares, lajes e 

vigas. Portanto, esse sistema não possui nenhuma função estrutural. 

b) Alvenaria estrutural: Formado por blocos de concreto estruturais ou blocos 

cerâmicos estruturais. O principal destaque deste sistema é que todas as 

paredes têm a função de suportar o peso da laje ou cobertura sem pilares ou 

vigas, apenas por paredes e lajes. 

c) Alvenaria drywall: Formado por chapas de gesso acartonado de várias 

camadas. São de fácil execução e com pouca geração de entulho. São 

excelentes modelos pois possuem um vão interno onde irão ser conter cabos e 

materiais de isolamento acústico. 

Os tipos de anomalias e falhas mais comuns para os três tipos de alvenarias 

citadas são trincas ( em encunhamento, na própria alvenaria, em quinas de portas e janelas , 

entre outros) e fissuras (inclinadas, nas parte superior e inferior de sistemas, advindas de 

compressões nas alvenarias). 

Vale destacar no bloco do sistema de vedação o subsistema de impermeabilização 

que Segundo a NBR - 9575/2010 se caracteriza como um produto resultante de componentes 



21  

 

e elementos construtivos que objetivam proteger as construções contra a ação deletéria de 

fluidos, de vapores e da umidade. 

 

2.3.3 Sistema de revestimento 

 

A função do revestimento é de proteger estruturas e alvenarias, cobrindo-as de 

modo a evitar contato com o meio externo. Além disso, a última camada (acabamento final) 

tem como função de embelecer a alvenaria. Os principais sistemas de revestimento são os 

pisos, as paredes os forros e as fachadas.  

Já as principais deficiências que esse sistema pode apresentar são infiltrações, 

machamento, empolamento, perda de aderência, destacamento e eflorescência de fungos. Para 

a última camada em específico citada, há anomalias que podem aparecer nas pinturas, tendo 

como destaque saponificação, enrugamento, calcinação, descascamento, bolhas e manchas. 

 

2.3.4 Sistema de esquadrias 

 

As esquadrias é a denominação dada a portas , janelas, portões e demais aberturas.  

Quanto as principais anomalias pode-se destacar problemas que causam 

desconforto ao usuário como iluminação, ventilação e estanqueidade caso tais aberturas 

tenham sido instaladas de forma incorreta.  

 

2.3.5 Sistema de instalações elétricas 

 

Esse sistema é composto por todos os componentes de ligações elétricas, que 

recebe energia da rede pública e dissipa para o interior do ambiente. Para inspeção predial é 

de fundamental importância a verificação do funcionamento do quadro de energia ( ou quadro 

de distribuição), onde irá se observar a proteção do quadro , ou seja, se o mesmo está fechado 

e sem acesso de terceiros, se está com a correta a amperagem , se a temperatura está nos 

conformes e se a medição de energia está correta).  

As principais anomalias e falhas presentes são possíveis sustos de energia que 

desregulam o quadro ou queimam eletrodomésticos; falha no controle de pragas que podem 

atacar o quadro de distribuição; falha na montagem do sistema e geração de descargas 

elétricas por também falha no sistema de proteção contra descargas elétricas; Falha na 

proteção do quadro gerando condição insegura. 



22  

 

 

2.3.6 Sistema SPDA( Sistema de proteção contra descargas atmosféricas)  

 

“SPDA é um Sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra os 

efeitos das descargas atmosféricas. É composto de um sistema externo e de um sistema 

interno de proteção” (NBR 5419/2001). Comumente conhecido como “para-raios” o SPDA 

tem como função conduzir descargas atmosféricas até a fundação do edifício pelo menor 

percurso possível. Normalmente é constituído de um ferro que fica no ponto mais alto do 

edifício e vai descendo pelo imóvel através de ligações com armaduras e pilares até atingir a 

fundação.  

Como principais falhas e anomalias pode-se citas a falta de aterramento do 

sistema, fixação da haste diretamente na cobertura, queda do componente de ferro devido a 

ações do vento, corrosão do ferro por intempéries externas, instalação do componente de ferro 

sem obedecer a NBR 5419 do corpo de bombeiros. 

 

2.3.7 Sistema de instalações hidráulicas 

 

Esse sistema é composto por instalações de águas quentes, instalações de águas 

frias , instalações de esgotos sanitários e instalações de água pluvial (se existir). No geral são 

um conjunto de tubulações, dispositivos e reservatórios que tem como função abastecer 

pontos de utilização de água na casa e escoar águas usadas para fora da casa em diração a 

ETEs ( Estação de tratamento de esgoto). 

As principais falhas ou anomalias que podem ser observadas são vazamentos ; 

corrosões nas tubulações ; deformações nas tubulações ; não proteção dos reservatórios ( falta 

ou comprometimento da tampa); problemas no escoamento do esgoto ; entupimento das 

tubulações. 

 

2.3.8 Sistema de instalações prediais de gás 

 

Esse sistema é composto por tubulações ou equipamentos que transportam ou 

armazenam gás são compostos também por registros e válvulas medidoras de vazão. 

Dentre as principais anomalias pode-se destacar falhas na execução de soldas; 

falta de bloqueio em setores de válvulas ; instalação da tubulação GLP no teto de um subsolo 

sem ventilação; corrosão das tubulações; proximidade das tubulações que as instalações 
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elétricas. 

 

2.3.9 Sistema de combate ao incêndio 

Para esse sistema se destaca principalmente a adesão do checklist de inspeção 

predial à NR23 ( Proteção Contra Incêndios). 

A norma regulamentadora estabelece que devem existir na edificação saídas de 

emergência, portas adequadas a cada tipo de ambiente , escadas, ascensores e portas corta-

fogo , presença de hidrantes , extintores e sprinklers. 

Dentre as principais anomalias e falhas pode-se destacar a presença de extintores 

vencidos; sem marcação no chão; sem marcação na parede ou com marcação não 

correlacionando ao tipo de extintor; mangueiras desgastadas; mangueiras sem gravação do 

nome do fabricante , número da norma ( NBR 11861) , tipo , mês e ano de fabricação ; 

extintores , hidrantes , saídas de emergência e caixas de mangueiras obstruídos por outros 

materiais; desgaste de equipamentos; má iluminação da saída de emergência; incorreta 

sinalização por placas da saída de emergência ; abertura de portas de emergência no sentido 

errado; escadas sem sistema de exaustor. 

 

2.3.10 Sistema de coberta 

 

A principal função do sistema de coberta ou cobertura é de proteger o meio 

interno da edificação das intempéries externas, podendo possuir também viés estéticos ( 

advindos da arquitetura). Normalmente é composto de telhado ou laje impermeabilizada com 

caimentos ou sistema de condução das águas pluviais. 

As principais falhas ou anomalias que podem vir a gerar a degradação desse 

sistemas são os ressecamentos em calhas; entupimento de canos e calhas; quebra de telhas e 

corrosão de parafusos em telhas de fibrocimento. 

 

2.4 As etapas da inspeção predial conforme cartilha do IBAPE/SP de 2012 

 

Para realiza um laudo de inspeção predial é necessário seguir um roteiro proposto 

pelo IBAPE(2012) que contempla os itens abaixo: 

a) Determinação do nível de inspeção; 

b) Verificação e análise da documentação; 

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

d) Vistoria dos tópicos constantes na listagem de verificação; 

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

conformidades com a documentação examinada; 

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

g) Definição de prioridade; 

h) Recomendações técnicas; 

i) Avaliação da manutenção e uso; 

j) Recomendações gerais e de sustentabilidade; 

k) Tópicos essenciais do laudo; 

l) Responsabilidades 

Assim sendo, serão detalhados os itens acimas dispostos da cartilha.  

 

2.4.1 Determinação do nível de inspeção 

As edificações são classificadas em três níveis de complexidade da elaboração do 

laudo técnico onde são consideradas as características técnicas, os tipos de manutenções 

necessárias e a necessidade de uma equipe multidisciplinar para vistoria. 

 

a) Nível 1: A inspeção predial é realizada em edificações com baixa 

complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e 

sistemas construtivos. Normalmente empregada em edificações com planos 

de manutenção muito simples ou inexistentes. A Inspeção Predial nesse nível 

é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade; 

 

b) Nível 2: A inspeção predial é realizada em edificações com complexidade 

média. Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos. A 

inspeção predial nesse nível requer profissionais habilitados em mais de uma 

especialidade. 

 

c) Nível 3: Edificações de alta complexidade técnica e de métodos de construção 

sofisticados. Necessita de mais de um profissional habilitado e as conclusões 

da inspeção são baseadas tanto nas percepções dos inspetores bem como em 

ensaios e exames laboratoriais. Nesse nível de inspeção predial, 
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obrigatoriamente, é executado na edificação um Manutenção com base na 

ABNT NBR 5674/1999 – Manutenção de edificações - procedimento. 

 
 

 

2.4.2 Verificação e análise da documentação 

 

Os documentos de análise e verificação do auditor (engenheiro) que será 

responsável pelo laudo são separados por categoria (administrativo, técnico e de 

manutenção e operação) de acordo com o tipo de sistema a ser inspecionado e de acordo 

com a habilidade de cada auditor. A necessidade de cada um também irá depender do nível 

das edificações. 

Segundo o IBAPE/2012 estes documentos obrigatórios são: 

 

2.4.2.1 Documentação administrativa 

 

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

b) Alvará de Construção; 

c) Auto de Conclusão; 

d) IPTU; 

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

f) Alvará do Corpo de Bombeiros; 

g) Ata de instalação do condomínio; 

h) Alvará de funcionamento; 

i) Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; 

j) Certificado de treinamento de brigada de incêndio; 

k) Licença de funcionamento da prefeitura; 

l) Licença de funcionamento do órgão ambiental estadual; 

m) Cadastro no sistema de limpeza urbana; 

n) Comprovante da destinação de resíduos sólidos; 

o) Relatório de danos ambientais; 

p) Licença da vigilância sanitária; 

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

r) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
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s) Certificado de Acessibilidade. 

 

2.4.2.2 Documentação técnica 

 

a) Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

b) Projeto executivo; 

c) Projeto de estruturas; 

d) Projeto de Instalações Prediais; 

e) Projeto de Impermeabilização; 

f) Projeto de Revestimentos; 

g) Projeto de paisagismo; 

 

2.4.2.3 Documentação de manutenção e operação 

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

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

c) Selos dos Extintores; 

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

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

f) Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios; 

g) Relatório das análises físico-químicas de potabilidade

       de água dos reservatórios e da rede; 

h) Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras; 

i) Laudos de Inspeção Predial anteriores; 

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

k) Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral; 

l) Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos; 

m) Relatórios de ensaios da água gelada e de condensação ; 

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

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

p) Cadastro de equipamentos e máquinas. 

 

2.4.3 Obtenção de informações dos usuários, responsáveis, proprietários e gestores das 

edificações 
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Para compor o laudo é necessário coletar informações dos usuários do  

empreendimento inspecionado. É de fundamental importância coletar relatos e demais 

informações de possíveis pessoas com responsabilidades técnicas e legais do edifício. Tal 

ação é necessária para melhor tomada de decisão do engenheiro ao propor alternativas para 

sistemas em desgastes ou que ofereçam perigo ao usuário.  

 

2.4.4 Classificação das anomalias e falhas constatadas nos itens vistoriados, e das não 

conformidades com a documentação examinada 

 

As anomalias e falhas impactam no desempenho da estrutura, tornando-a de 

péssimo aspecto ou como meio inseguro de ser habitado. Para cada item vistoriado deve-se 

determinar se a não conformidade avaliada trata-se de uma anomalia ou de uma falha. As 

anomalias estão relacionadas às deficiências construtivas ou funcionais , já as falhas têm 

origem em atividade de manutenção, uso ou operação inadequada ou não existente.  

As anomalias podem ser endógenas ou exógenas. As primeiras são geradas da 

própria edificação ( projeto, materiais , execução). Já as exógenas provém de fatores externos 

a edificação , tendo origem natural ( vinda de ações da natureza) ou funcional ( pelo 

envelhecimento da estrutura). 

Já as falhas podem ser classificadas em quatro tipos.  

As falhas de planejamento são decorrentes de erros nos procedimentos do plano 

de manutenção, sem consideração de graus de confiabilidade no projeto, questões técnicas, 

perigos a exposição ambiente entre outros. 

Já as de execução estão relacionadas a própria execução inadequada da obra. Já as 

falhas operacionais são relativas ao controle da obra de forma desleixada ou errada. 

Por fim, as falhas gerenciais englobam todas as demais citadas, sendo os 

problemas dissipados em cada fase da obra, desde o planejamento, execução e controle. 

 

2.4.5 Classificação das anomalias e falhas quanto ao grau de risco 

 

A classificação das anomalias e falhas é parte fundamental de uma vistoria 

técnica. É a partir da classificação que será determinada a urgência de se atuar em não-

conformidades de acordo com a matriz GUT ( gravidade, urgência e tendência). 

Podem ser classificadas em três tipos: crítico, médio e mínimo. 

A estrutura que apresenta sistemas em estado crítico está gerando risco contra 
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saúde de seus usuários. Pode estar no nível de paralisação de uso para conserto do problema, 

uma vez que o sistema atingiu um nível péssimo de desempenho e funcionalidade. 

Já a estrutura que apresenta sistemas em estado médio está correndo risco de 

perda parcial de desempenho e funcionalidade, porém sem prejuízo ao meio ou aos usuários. 

Por fim, os sistemas de risco mínimo podem causar apenas pequenos prejuízos, 

com baixo ou inexistente ameaça à saúde do usuário ou ao valor do imóvel. 

 

2.4.6 Definição de prioridade 

 

Após classificação das anomalias e falhas, irá ser determinado o grau de 

intervenção a ser feito em cada não-conformidade apontada. Assim surge o conceito da matriz 

GUT( gravidade, urgência e tendência) , já citada anteriormente. É uma matriz simples, em 

que irá ser determinado a pontuação( variando para cada um de 1 a 5)  para a gravidade , para 

a urgência e para a tendência do sistema em piorar. Após definição da pontuação é realizada a 

multiplicação dos três valores e ranqueado para todas as não-conformidades da obra. Os 

sistemas que obtiverem maior pontuação na matriz GUT , deverão ser atuados com maior 

grau de urgência . Portanto, a matriz GUT é uma definição de prioridade na tratativa dos 

problemas encontrados na vistoria, como exemplifica  a Tabela 1 abaixo. 

    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 

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: Gomide (2008). 
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2.4.7 Recomendações técnicas 

 

As recomendações técnicas advindas da inspeção predial devem quando convir 

serem representadas de forma clara e simplificada possibilitando ao gestor, síndico ou 

proprietário a fácil compreensão. O engenheiro , em seu laudo deve recomendar para o 

solicitante da vistoria a leitura de manuais, ilustrações e normas pertinentes. 

 

2.4.8 Avaliação da manutenção e uso 

 

Neste bloco o inspetor deve ter feito todo o estudo prévio da documentação do 

empreendimento para avaliar seu estado atual mediante projeto, data de construção e 

anomalias e falhas encontradas no edifício. É necessário fazer uma análise detalhada no plano 

de manutenção de cada sistema , comparando dados de projeto com aqueles executados em 

obra. Por exemplo, deve-se avaliar a coerência do material especificado pelos fabricantes com 

aquele alocado no empreendimento. 

Caso não exista um plano de manutenção o inspetor deve verificar as últimas 

atividades de modificações evidenciadas no edifício , comparando-as com as atividades de 

manutenção sugeridas pelos fabricantes e fornecedores de equipamentos e sistemas 

inspecionados.  

Para esta avaliação, devem ser observados os aspectos seguidos pela norma de 

manutenção de edificações já citada ( NBR 5674).  

Por fim, o inspetor deve classificar se para cada anomalia ou falha a manutenção 

avaliada atende; atende parcialmente ou não atende as prescrições estabelecidas. 

 

2.4.9 Recomendações gerais e de sustentabilidade 

 

Considerando a definição de Sustentabilidade, a qual abrange aspectos como a 

preservação do conforto e segurança de usuários, o uso racional de recursos naturais, assim 

como a preservação do meio ambiente.  

 

2.4.10 Tópicos essenciais do laudo 

 

De acordo com a cartilha do IBAPE/2012 os tópicos essenciais para o laudo são: 

a) Identificação do responsável pela edificação; 
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b) Data da inspeção; 

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

d) Nível da inspeção predial; 

e) Documentação analisada; 

f) Critério e método da inspeção predial; 

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

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

i) Prioridades para as medidas saneadoras; 

j) Avaliação do estado de conservação da edificação; 

k) Avaliação da estabilidade e segurança; 

l) Recomendações técnicas e de sustentabilidade; 

m) Relatório fotográfico; 

n) Recomendação dos prazos; 

o) Data do laudo; 

p) Assinatura dos profissionais responsáveis acompanhado do nº do CREA  

q) Anotação de 

 responsabilidade técnica (ART) e/ou registro de responsabilidade técnica (RRT). 

 

2.4.11 Responsabilidades 

 

O inspetor é responsável apenas pelo nível de inspeção na qual foi contratado . Ele 

está dispensado de qualquer responsabilidade técnica quando as observações e orientações 

existentes no Laudo de Inspeção Predial não forem implementadas contratante.  

 De acordo com a cartilha do IBAPE/2012 “ O profissional exime-se de qualquer 

responsabilidade técnica, sobre a análise de elementos, componentes, subsistemas e locais 

onde não foi possível executar a Inspeção Predial” . Vale ressaltar que o auditor também está 

isento de qualquer anomalia e falha decorrente de deficiências de: projeto, execução, 

especificação de materiais, e/ou deficiência de manutenção. 
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3.0 METODOLOGIA 

 

3.1 Etapas da pesquisa 

 

A edificação escolhida para a realização da inspeção predial foi o bloco localizado 

Centro de Tecnologia, Bloco 709, situado no Campus do Pici, Fortaleza - Ce. 

É necessário montar cronograma de atividades para o planejamento das atividades 

a serem realizadas no estudo de caso. Assim sendo, elaborou-se o cronograma que se encontra 

na figura  3 aqui exposta. 

 

Figura 3 – Cronograma da metodologia 

 
  Fonte: Autor (2018) 

3.1.1 Reunião com líder de inspeção 

 

Essa é uma reunião inicial que se trata de uma fase mais simples da definição 

estratégica e do time de engenheiros que irão acompanhar a vistoria. É uma reunião 

importante para alinhamento das atividades a serem realizadas e das definições de datas. 

 

3.1.2 Visita preliminar a edificação para registro fotográfico 

 

É necessário realização de visita preliminar a edificação. Neste estudo de caso 

será realizado em apenas um dia, para conhecimento do campo e familiarização com o 

ambiente de estudo.  Nesta etapa já se irá adiantar o registro fotográfico que também será feito 
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no dia da vistoria em si. 

 

3.1.3 Definição do nível de inspeção 

 

A definição é feita com base nos critérios citados no item 3.1.2 deste trabalho. A 

presente inspeção predial será provavelmente enquadrada no NÍVEL II, sendo o estudo de 

caso uma edificação com 2 pavimento e sendo necessário acompanhamento de profissionais 

de diferentes áreas. 

 

3.1.4 Vistoria da edificação 

 

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

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

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

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

 

3.1.5 Definição da estratégia e do time  

 

A metodologia adotada durante a vistoria do Bloco 709 consistirá em percorrer 

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

acadêmica. Serão analisados corredores, escadas, salas de aula, gabinete de professores e 

possíveis laboratórios. 

Será preenchido um checklist específico para cada sistema a ser analisado. Este 

checklist é baseado nas normas regulamentadoras IBAPE e foi elaborado pelo corpo de 

engenheiros da UFC INFRA. 

Os sistemas que serão vistoriados tanto visualmente quanto por medição são os 

sistemas estruturais, de vedação, de revestimentos, de esquadrias, de cobertura (SPDA) e 

sistemas hidráulicos e elétricos. 

A avaliação do Sistema de Plataforma e Ar Condicionado consistirá em comparar 

itens presentes de normas de elevadores, plataformas, equipamentos de ar condicionado e 

demais equipamentos com a realidade observada na vistoria. 

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

da verificação da não- conformidade, em relação às normas de segurança contra incêndio, 

baseando-se principalmente na NR23. 
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Cada time de especialistas irá se dividir de acordo com os diferentes sistemas, irão 

preencher o checklist , realizar registro fotográfico e entrevistar usuários da edificação.  

 

3.1.6 Vistoria da edificação 

 

A vistoria é normalmente realizada em dois dias. Onde em um dia será visto os 

dois pavimentos e último dia é reservado a cobertura e a possíveis sistemas que não 

conseguiram ser realizados no primeiro dia por falta de tempo. Deve-se seguir a estratégia 

traçada de preenchimento de formulários e registro fotográfico, pois todas as informações 

serão necessárias na elaboração do laudo de vistoria. 

 

3.1.7 Classificação das anomalias e falhas quanto às suas origens 

 

Após preenchimento dos checklists e realização de registro fotográfico  será  

analisado as diferentes origens das não -conformidades encontradas na edificação. Serão 

também consideradas as informações fornecidas pelos usuários e os projetos disponibilizados 

pelo gestor predial. 

 

3.1.8 Determinação da matriz GUT e grau de risco 

O grau de risco das não-conformidades encontradas na edificação serão definidos 

de acordo com os parâmetros da matriz GUT (gravidade, urgência e tendência) conforme 

descrito no item 3.1.8 . A ele será sugerido uma nota de 1 a 10, sendo em ordem crescente de 

gravidade dos problemas verificados. A gravidade da anomalia será dada pela multiplicação 

da nota de gravidade pela  urgência e  pela tendência( gravidade x urgência x tendência) , 

onde será possível , ao final da determinação de todos os problemas, priorizar manutenção 

para as anomalias ou falhas com maior multiplicador de nota ( mais críticos) . 

 

3.1.9 Definição de prioridades para manutenção 

 

Problemas com maior multiplicador na matriz GUT serão priorizados na 

elaboração do laudo de manutenção. 
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3.1.10 Avaliação da manutenção 

 

Será realizado um estudo do atual nível de manutenção da edificação de acordo 

com os critérios citados no item 3.1.10. Onde será classificado se para cada anomalia ou falha 

se a manutenção avaliada atende, atende parcialmente ou não atende as prescrições 

estabelecidas. 

 

3.1.11 Elaboração do plano de manutenção e prazo para realização 

 

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

planos de manutenção corretivas e preventivas a serem realizados. Serão estipulados prazos 

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

matriz  GUT. 

 

3.1.12 Validação do laudo pelo líder de pesquisa e orientador 

 

Após laudo finalizado, deverá ser entregue ao líder de pesquisa e orientador para 

os mesmos avaliarem a qualidade do trabalho e realizarem possíveis modificações próprias, 

tornando o laudo de vistoria válido para fins legais. 
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4.0 RESULTADOS 

4.1 Identificação e localização da edificação 

 

As informações básicas e a localização da edificação estão apresentadas na Tabela 

2 . 

      Tabela 2 - Informações essenciais e classificação da edificação 

Edificação: Bloco 709 – Centro de Tecnologia 

Endereço: Rua Campus do Pici, S/N, Bloco 709(Departamento de engenharia 
Química), Universidade Federal do Ceará 

(UFC). CEP: 60.440-900 Fortaleza/CE 
CNPJ: 07.272.636/0001-31 

 Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018) 
 

         Figura 4 - Localização da edificação 

 

                              Fonte: Google Maps (2018) 

 

4.2 Descrição da edificação 

 

O Departamento de Engenharia Química da UFC, Bloco 709, está situado na Rua 

Campus do Pici, S/N– Fortaleza- Ce. É um prédio público, de padrão e complexidade 

construtiva normal, formado por dois pavimentos (não possui elevador, apenas escada) e área 

construída de 1709,67 m² (1019,54 m² no pavimento térreo e 690,13 m² no pavimento 

superior). O bloco foi inaugurado em junho de 1986, tendo 32 anos de idade. Em 2013 o bloco 

contemplou reformas coordenadas pela UFC INFRA. 

 

4.3 Nível da inspeção predial 

 

Na visita preliminar observou-se que o padrão e a complexidade construtiva são 



36  

 

caracterizados como normal. Com base nesses aspectos, define-se a inspeção realizada como 

de nível 2, que é adotada em edificações com vários pavimentos. A inspeção predial na 

edificação em análise teve a participação de profissionais habilitados em mais de uma 

especialidade ( equipe multidisciplinar) . A presente inspeção foi dividida entre as 

engenharias: civil, elétrica, mecânica e segurança do trabalho. 

 

4.4 Documentação Solicitada da Edificação 

 

De acordo com o recomendado pelo IBAPE, foi solicitada a documentação 

administrativa, técnica e de manutenção para análise. Entretanto, a maioria dos documentos não 

estavam disponíveis, prejudicando a análise dos mesmos. 

A lista de documentos, juntamente com a informação se ele foi entregue e 

analisado, está disposta nos quadros a seguir 

 

4.4.1 Documentação administrativa 

 

Quadro 1-Lista de verificação de 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 – Universidade Federal do Ceará (2018). 
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4.4.1 Documentação técnica 

 

Quando 2 - Lista de verificação de documentação técnica. 

                        Documentação Entregue Anali
sada 

1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Não Não 

2. Projeto executivo Sim Sim 

3. Projeto as built Não Não 

4. Projeto de estruturas Não Não 

5. Projeto de Instalações Prediais Não Não 

5.1. Instalações hidráulicas Não Não 

5.2. Instalações de gás Não Não 

5.3. Instalações elétricas Não Não 

5.4. Instalações de cabeamento e telefonia Não Não 

5.5. Instalações do SPDA NA NA 

5.6. Instalações de climatização Não Não 

5.7. Combate a incêndio Não Não 

6. Projeto de Impermeabilização Não Não 

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

8. Projeto de Paisagismo Não Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018). 

 

4.4.2 Documentação de manutenção 

 

Quadro 3 - Lista de verificação de documentação de manutenção. 

Documentação Entregue Analisa
da 

Manual de Uso, Operação e Manutenção Não Não 

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

Selos dos Extintores Sim Sim 

Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA) NA NA 

Atestado do Sistema de Proteção a Descarga 
Atmosférica – SPDA 

NA NA 

Certificado de limpeza e desinfecção dos reservató 
rios 

Não Não 



38  

 

Documentação Entregue Analisa
da 

Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de 
água dos reservatórios e da rede Não Não 

Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras Não Não 

Laudos de Inspeção Predial anteriores Não Não 

Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de 
extintores 

Não Não 

Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção 
Geral 

Não Não 

Relatório dos acompanhamentos das Manutenções dos 
Sistemas 

Não Não 

Relatório de ensaios da água gelada e de condensação de 
sistemas de ar condicionado central Não Não 

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás Não Não 

Relatórios de ensaios tecnológicos, caso tenham sido 
realizados 

NA NA 

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções 

dos Sistemas Específicos, tais como: ar condicionado, 

motores, antenas, bombas, Circuito Fechado de 

Televisão, Equipamentos eletromecânicos e demais 

componentes 

 
 

Não 

 
 

Não 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018). 
 

4.5 Lista de verificação 

 

As listas de verificação (checklists) utilizadas durante a inspeção predial para cada 

subsistema estão dispostas à seguir. Os subsistemas foram alocados de acordo com o tipo de 

equipe multidisciplinar responsável (civil, elétrica, mecânica e segurança do trabalho). 

 

              Quadro 4  – Lista e verificação de acesso 
 

Lista de verificação de acesso         Verificado 
Sim Não N/A 

Descrição 
Estrutura x   

Fundações  x  
Pilares          x   

(Continuação quadro 3) 
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Lista de verificação de acesso Verificado 

 Sim Não N/A 
Lajes x   

Peitoris  x  
Revestimentos Externos x   

Esquadrias x   

Revestimentos Internos x   

Climatização x   

Reservatórios x   

Cobertura x   

Telhados x   

Combate a incêndio x   

SPDA   x 

Instalações Hidrossanitárias x   

Instalações Elétricas x   

Instalações Telefônicas x   

Aterramentos  x  

Fonte: Autor, 2018 
 

4.5.1 Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual - Engenharia Civil 

Quadro 5 – Checklist visual 

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

(X) CONCRETO ARMADO ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS ( ) 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      
4. Deformações. X   
5. Deterioração de materiais, destacamento, desagregação. X   
6. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos. X   
7. Segregação do concreto (Bicheira, ninhos).  X  
8. Infiltrações.     X   
9. Recalques. X   
10. Colapso do solo.  X  
11. Corrosão metálica.     X   
12. Outros.  X  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará 
(2018). Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 

(Continuação quadro 4) 
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4.5.2 Sistemas de vedação e revestimentos- Engenharia Civil 

Quadro 6 - Sistemas de vedação e revestimentos 

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

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

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

ACARTONADO ( ) PEDRA (X) SUBSTRATO DE REBOCO ( X) 

ELEMENTO CERÂMICO ( ) PELÍCULA DE PINTURA ( ) CERÂMICO ( 

) LAMINADO ( ) PEDRA ( ) CIMENTO QUEIMADO (X) GESSO (X) 

PVC ( ) PLACA CIMENTÍCIA. 

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

X 
  

2. Infiltração de umidade. X   

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

X   

5. Irregularidades geométricas, fora de prumo/nível.     X    
6. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas. X   

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

8. Ineficiência no rejuntamento/emendas. X   

9. Outros.  X  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará 
(2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
 

4.5.3 Sistemas de esquadrias e divisórias - Engenharia Civil 

            Quadro 7 - Sistemas de esquadrias e divisórias 

JANELAS, PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS (X) ALUMÍNIO ( ) PVC 
(X) MADEIRA (X) VIDRO TEMPERADO (X) METÁLICA ( ) OUTROS. 

ANOMALIAS S N NA 
1. Vedação deficiente.  X  

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

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

4. Fixação deficiente.  X  

5. Vibração.  X  

6. Outros.  X  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará 
(2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
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4.5.4 Sistemas de cobertura - Engenharia Civil 

Quadro 8 - Sistemas de cobertura 

TELHAMENTO, ESTRUTURA DO TELHAMENTO, RUFOS E CALHAS, LAJES 

IMPERMEABILIZADAS 

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

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

VIDRO ( ) PRÉ-MOLDADA ( ) OUTROS: 

ANOMALIAS    S N N
A 

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 – Universidade Federal do Ceará 
(2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 

 

4.5.5 Sistemas de reservatórios- Engenharia Civil 

Quadro 9 - Sistemas 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  
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ANOMALIAS S N NA 

2. Deterioração 
segregação. 

do concreto, destacamento, desagregação,  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 – Universidade Federal do Ceará 
(2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
 

4.5.6 Sistemas de instalações passíveis de verificação visual - Engenharia Civil 

Quadro 10 - 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.    

6. Irregularidades geométricas, deformações excessivas.     X   

7. Sujeiras ou materiais indevidos depositados no interior.     X   

8. Ineficiência na abertura e fechamento dos trincos e fechaduras.     X   

9. Ineficiência de funcionamento.  X  

10. Indícios de vazamentos de gás.  X  

11. Outros.  X  
 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará 
(2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
 

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

Iluminação, Tomadas, SPDA – Engenharia Elétrica 

Quadro 11 – Checklist instalações elétricas 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ANOMALIAS S N NA 

1. Aquecimento.  X  
2. Condutores Deteriorados.      X   
3. Ruídos Anormais.  X  

(Continuação quadro 9) 
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ANOMALIAS S N NA 
4. Caixas Inadequadas/Danificadas. X   
5. Centro de Medição Inadequado.   X 
6. Quadro não sinalizado.      X   
7. Diagrama Unifilar não constante no Quadro.      X   
8. Instalação e caminho dos condutores inadequado. X   
9. Caixa de Passagem/Eletroduto Inadequado.      X   
10. Quadro obstruído/trancado. X   
11. Quadro sem identificação dos circuitos. X   
12. Quadro com instalações inadequadas. X   
13. Ausência de proteção do barramento. X   
14. Aquecimento/Falhas em Tomadas e Interruptores.  X  
15. Falhas em lâmpadas.  X  
16. Partes vivas expostas. X   
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará 
(2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
 
Quadro 12 – SPDA – Engenharia ELÉTRICA 

                                                         SPDA 
ANOMALIAS S N NA 

1. Ausência de SPDA.     X   
2. Estrutura localizada acima do SPDA.        X 
3. Deterioração/Corrosão dos componentes.        X 
4. Componentes danificados/inadequados.       X 
5. Ausência Equipotencialização.     X 
6. Captor radioativo.   X 
7. Ausência Atestado/Medição Ôhmica.   X 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
 
 

4.5.8 Ar condicionado- Engenharia mecânica 

              Quadro 13 – Checklist ar condicionado 

REPRESENTANTE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E/OU 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
EMPRESA MANUTENÇÃO S N   NA 

1. Responsável pela manutenção se fez presente.      X  
                           DOCUMENTAÇÃO 

EMPRESA MANUTENÇÃO S N   NA 
1. Contrato de manutenção.     X  
2. Anotação de responsabilidade técnica assinada por 
profissional legalmente habilitado. 
 

 X  

(Continuação quadro 11) 
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EMPRESA MANUTENÇÃO S N   NA 

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  
                          AR CONDICIONADO 

ITENS CABINE C N
C 

P 

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    

ITENS CABINE C N
C 

P 

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

 X   

15. Tomada de ar externo está limpa, com filtro, no mínimo, 
classe G1 e dotada de regulador de vazão de ar. 

 X   

16. Suportes/Equipamentos adequados ao uso.   X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018). 

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

 

 

 

 

( Continuação quadro 13 ) 
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4.5.9 Plataforma - Engenharia Mecânica 

   

 Quadro 14- Checklist plataforma  

N# PLATAFORMAS 
Conforme 

Observaç
ões 

S N NA 

1 Velocidade menor ou igual a 0,15 m/s   X Não há 
plataforma 
de 
elevador 

2 Carga nominal não menor do que 250 kg   X  

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

4 
Acionamento energizado em ambos os sentidos 
do percurso (exceto para hidráulicos).   X  

5 Tomada de força fornecida para fins de 
manutenção.   X  

 
6 

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

   
X 

 

 
 

7 

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

   
 

X 

 

 
8 

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

   
X 

 

9 
Entradas da caixa protegidas por portas de 
pavimento.   X  

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

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

 
12 

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

 
 

 X  

 
13 

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

 
 

 X  

14 
Revestimento 
antiderrapante. 

do piso da plataforma 
  X  

15 
Tetos removíveis e com etiquetas alertando 
para não pisar.   X  

 
 

16 

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

 
 

  
X 
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N# 

 

PLATAFORMAS 

 
Conforme 

 
Observaçõ
es S N NA 

17 Presença de alarme de emergência.   X  

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

 
19 

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

 
 

 X  

20 Etiqueta alertando para não pisar no teto.   X  
21 Símbolo internacional de acesso na entrada.   X  

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

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

  X  

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

  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade 
Federal do Ceará (2018). 
Legenda: S – Sim N – Não NA – Não Aplicável 

 

4.5.10 Bebedouro - Engenharia Mecânica 

Quadro 15 – Checklist Bebedouro  

ANOMALIA 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 – Universidade 
Federal do Ceará (2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável.

( Continuação quadro 14 ) 
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4.5.11 Sistema de segurança contra incêndio- Engenharia de segurança 

                Quadro 16 - Checklist segurança contra incêndio 

1 - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- Engenharia de 
segurança do trabalho 

- Quanto à ocupação: D-1/ E-1  

- Quanto ao risco:  

- Quanto à altura: H≤6m 

Área total: 1709,67m² Nº. de pavimentos: 2 

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

 
S 

 
N 

 
N
A 

1. Saídas de emergência        X 

2. Sinalização de emergência        X 

3. Iluminação de emergência        X 

4. Extintores        X 

5. Central de Gás        X 

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

 
S 

 
N 

 
N
A 

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 
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1 - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- Engenharia de 
segurança do trabalho 

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

 
S 

 
  N 

 
N
A 

13. Brigada de incêndio    X  

14. Plano de intervenção de incêndio    X  

OBS.: Auditório deveria ter detecção de incêndio por ter material de forro falso com 
revestimento combustível. 

2 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA S   N N
A 

1. Porta(s) abre(m) no sentido correto?  X  

2. Portas, acessos e descargas desobstruídos?  X  

3. Existem placas de sinalização?  X  

4. Possui porta corta fogo (PCF)?  X  

4.1. Se sim, provida de barra antipânico?   X 

4.2. PCF permanece destrancada?   X 

4.3. Componentes em condições adequadas de uso?   X 

5. Quantidade de escadas/rampas, se houver: 2 (duas) escadas ( no interior e 3 
exterior) 

5.1. Tipo de escada: NE 

5.2. Largura: 1,93m (na parte mais estreita) 

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: 3 

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

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

 

 

 

( Continuação quadro 16 ) 
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3 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S N N
A 

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  

4 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA S N N
A 

Quantidade de luminárias adequada? 1 (auditório)  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 

 

5 - EXTINTORES S N N
A 

1. Quantidade adequada? 4  X  

2. Localização adequada?  X  

3. Tipo(s) adequado(s)? (Pav. térreo falta classe A; Auditório só 
tem classe A.) 

 
X 

 

4. SINALIZAÇÃO S N N
A 

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? 1,65m 

 
X 

 

8. Área abaixo desobstruída?  X  

9. Boa visibilidade? (1 localizado atrás de uma porta)  X  

( Continuação quadro 16 ) 
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5 - EXTINTORES S N N
A 

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  

6 - SISTEMA DE HIDRANTES S N N
A 

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: Sim Quantidade: 3 

 

 

( Continuação quadro 16 ) 
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6 - SISTEMA DE HIDRANTES S N N
A 

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 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   

7. CENTRAL DE GÁS S N N
A 

1. Central de GLP     X   

1.1. Local protegido de sol, chuva e umidade?      X  

( Continuação quadro 16 ) 
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7. CENTRAL DE GÁS S N NA 

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  

(Continuação quadro 16) 
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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  

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 – Universidade Federal do Ceará (2018). 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável, NE – Não Existente 

 

4.6 Descrição das anomalias e recomendações técnicas 

 

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

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

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

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

representativa de risco máximo.  

 

 

 

 

 

(Continuação quadro 16) 
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ORIGEM Figura 5 – Pintura com destacamentos 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 3 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Destacamento devido a umidade 

advinda do solo e intempéries. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Destacamento de pintura Local: Paredes frontais do bloco e vários 

pilares da fachada. 
MEDIDA 

SANEADORA 
Deve-se remover pintura com espátula, deixar superfície uniforme, retirar resíduos 

deixados pelo procedimento e executar a pintura segundo procedimentos normatizados, 

ou por recomendações do material tinta usada. NBR 13245. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 6 – Parede com empolamento  

Endógena 

           

G U T PONTOS 
2 3 3 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Empolamento devido a umidade 

advinda do solo e intempéries. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Empolamento da pintura Local: Paredes frontais do bloco  
  

MEDIDA 
SANEADORA 

Corrigir o problema da umidade, raspar e escovar toda a parte afetada, caso necessário 

refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, prosseguir com 

acabamento final. 

Prazo para atendimento: 180 dias 
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-
ORIGEM 

Figura 7 – Rampa inadequada 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Pilares sacados obstruem a distância 
horizontal da rampa de acesso. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Rampa de acesso fora dos padrões 

normativos 

Local: Acesso de fundo do bloco 

MEDIDA 
SANEADORA 

Prolongar espaçamento horizontal da parte direita afim de atender norma lateral de 

espaçamento mínimo. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 8 – Rampa fora dos padrões de 
segurança 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Erro no projeto da rampa 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Rampa com inclinação elevada e com 

distância horizontal entre guarda corpo 

fora da norma. 

*Local: Acesso lateral ao bloco 

MEDIDA 
SANEADORA 

Refazer rampa de acordo com as normas de inclinação e distância horizontal/altura do 

guarda corpo. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 9 – Parede com lodo 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 4 24 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Dreno do ar que está sendo despejado 

na própria parede e também de cano 

muito próximo a parede. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Pintura deteriorada por material 
orgânico 

Local: Paredes laterais do bloco 

MEDIDA 
SANEADORA 

Realizar conexão correta do despejo de água. Além disso,  deve-se remover pintura com 

espátula, deixar superfície uniforme, retirar resíduos deixados pelo procedimento e 

executar a pintura segundo procedimentos normatizados, ou por recomendações do 

material tinta usada. NBR 13245. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 10 – Rachadura no piso  

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 3 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de controle tecnológico na 

execução. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Rachadura no piso Local: Corredor principal do bloco pavimento 

térreo 
MEDIDA 

SANEADORA 
Para piso industrial é preciso marcar o local e recortar a faixa de revestimento 

danificado, sempre respeitando uma faixa adicional de 5 cm para cada lado. A seguir, o 

local deverá ser preenchido com argamassa epóxi de alta resistência e o corte, refeito no 

mesmo alinhamento da junta. O vão central deverá ser preenchido com material selante 

elastomérico à base de poliuretano ou epóxi semirrígido. 

Prazo para atendimento: 180 dias 
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ORIGEM Figura 11– Trincas no piso  
Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

- Falta de controle na execução do 
aterro ou Controle Tecnológico 
(excesso de umidade, compactação da 
camada acima do permitido por norma, 
hidratação do cimento etc). 
 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Trinca no piso inferior Local: corredores laterais pavimento térreo 

MEDIDA 
SANEADORA 

Para piso industrial é preciso marcar o local e recortar a faixa de revestimento 

danificado, sempre respeitando uma faixa adicional de 5 cm para cada lado. A seguir, o 

local deverá ser preenchido com argamassa epóxi de alta resistência e o corte, refeito no 

mesmo alinhamento da junta. O vão central deverá ser preenchido com material selante 

elastomérico à base de poliuretano ou epóxi semirrígido 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 12 – Destacamento tinta epóxi   

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 2 2 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Má interação entre o substrato e a 

pintura ( reboco mal feito)  

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Destacamento da tinta epóxi  Local: Corredor principal do bloco 

MEDIDA 
SANEADORA 

Raspar tinta atual, limpeza da parede e substrato refazer reboco corretamente e passar 

selante. Pintar novamente. 

Prazo para atendimento: 180 dias 
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ORIGEM Figura 13– Infestação de cupins nas paredes  
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 1 9 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 Infestações de cupins em vários pontos 

mostrando a falta de controles das 

pragas nos ambientes.  

 
ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 

 Infestação de cupins Local: Diversas salas e laboratórios 

MEDIDA 
SANEADORA 

 Remover a parte danificada (Argamassa ou revestimento cerâmico), empregar quatro 

materiais: o fundo preparador de paredes, o selante acrílico, o impermeabilizante de lajes 

e paredes para os rebocos, na ocorrência do revestimento cerâmico remover todos os 

materiais pulverulentos (pó, barro, fuligem) utilizando-se uma vassoura, e, se necessário, 

através da lavagem da base, posteriormente aplicar nova argamassa (chapisco, emboço) 

criando um substrato de aderência para a fixação de outro elemento. Usar traço 

constituído de cimento, areia lavada grossa e água.   

 
Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 14 – Oxidação da armadura 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desplacamento do concreto, armadura 

exposta 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Oxidação da armadura da laje superior  Local: Dentro de uma das centrais de gás  ( 

casinha) 
  

MEDIDA 
SANEADORA 
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Remover todo o concreto contaminado ao redor da armadura com corrosão, com jato 

d’água ou ferramentas manuais, para não prejudicar ainda mais a armadura ou sua 

aderência ao concreto; limpar cuidadosamente as barras corroídas, com escova de aço 

para pequenas áreas ou jato d’água e ar para grandes áreas; examinar cuidadosamente as 

barras corroídas e já limpas, para avaliação da perda da sua capacidade resistente e se 

necessário as mesmas devem ser suplementadas; após a remoção de todos os detritos, a 

armadura tratada e a suplementar, se esta for necessária, devem ser pintadas com tinta 

especial anti-ferruginosa e por fim recomposição do concreto com a resistência 

adequada. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 15 – Infiltração na parede 
Endógena 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
 Falta de impermeabilização  
 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Infiltração na parede do laboratório de 

pós graduação 

Local: laboratório de pós graduação 

  

MEDIDA 
SANEADORA 

Corrigir o problema da umidade, raspar e escovar toda a parte afetada, caso necessário 

refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, prosseguir com 

acabamento final. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

 

 

 

 

 

 

(Continuação)  
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ORIGEM Figura 16– Desplacamento na escada dos 
fundos  

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
- Argamassa colocada de forma errada 

na execução. 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Desplacamento  Local: Parte nova do bloco, única escada. 

MEDIDA 
SANEADORA 

Raspar o resto de argamassa aparente seca, aplicar novamente junto a peça que foi 

retirada do local. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 17 – Rachadura na laje    

Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 4 4 64 

RISCO 
Crtítico 
CAUSA 

 Falha na construção ( projeto da parte 
nova do bloco) 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Rachadura na* laje Local: Pavimento superior próximo a escada 

nova 
  

MEDIDA 
SANEADORA 

Necessário análise mais profunda de medidas saneadoras. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 18– Divisória de ambientes 
comprometida 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 2 2 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 - Infestação de cupins comprometeu a 

divisória que por dentro é de madeira. 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Divisória de ambientes comprometida 
por cupins 

Local: Administrativo do bloco, laboratório de 
desenvolvimento de processos 
em adsorção 

MEDIDA 
SANEADORA 

Realizar substituição da divisória por uma de metal. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 19 – Rachaduras no piso    

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 2 2 12 
RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Recalque do solo , encontro entre 
construção nova com antiga. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Rachaduras no piso     Local: Próximo ao laboratório A 
  

MEDIDA 
SANEADORA 

Para piso industrial é preciso marcar o local e recortar a faixa de revestimento 

danificado, sempre respeitando uma faixa adicional de 5 cm para cada lado. A seguir, o 

local deverá ser preenchido com argamassa epóxi de alta resistência e o corte, refeito no 

mesmo alinhamento da junta. O vão central deverá ser preenchido com material selante 

elastomérico à base de poliuretano ou epóxi semirrígido 

Prazo para atendimento: 180 dias 
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ORIGEM Figura 20– Esquadria sem 
alavanca/permitindo entrada de água 

Funcional 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 - Alavanca quebrada,  pequeno espaço 

entre a esquadria e o peitoril. 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Esquadria sem alavanca/permitindo 
entrada de água 

Local: Administrativo do bloco, laboratório de 
desenvolvimento de processos 
em adsorção 

MEDIDA 
SANEADORA 

Substituir alavanca , aplicar gel impermeabilizante em espaços . 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 21 – Cobertura com telhas deformadas   

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 3 27 
RISCO 
Médio 

CAUSA 
 Infiltrações das calhas por defeito na 
impermeabilização 
 Telhas com deformações e partes 
quebradas. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Cobertura apresetando não- 
conformidades     

Local: Cobertura 

  
MEDIDA 

SANEADORA 
Limpeza das calhas e condutores com periodicidade. Telhas quebradas e deformadas 

devem ser substituídas. Vedar rufos e impermeabilizar calha com primer ou manta 

asfáltica. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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RIGEM Figura 22– Trincamento no gesso 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 - Devido a expansão e contração do 

material 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Trincamento no gesso Local: Andar 2 laboratório em frente ao 

auditório 
MEDIDA 

SANEADORA 
Aplica vedatrinca para cobrimento . 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 23 – Fissuras na marquise   

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 3 27 
RISCO 
Médio 

CAUSA 
 Tempo errado de concretagem ( tempo 
espaçado, tendência de gerar fissuras) . 
 
 Retração térmica do concreto 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Fissura na marquise     Local: Entrada do bloco 
  

MEDIDA 
SANEADORA 

Substituir da armadura por uma mais adequada e aplicar proteção térmica da marquise 

nos primeiros dias para reduzir a retração do concreto. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 24– Descolamento e bicada em piso 
cerâmico 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 - Erro no assentamento 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Descolamento e bicada em piso 
cerâmico 

Local: Corredor pavimento superior 

MEDIDA 
SANEADORA 

 Recortar piso e substituir piso com aplicação de novo assentamento. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 25 – Rachadura na parede próximo ao 
ar condicionado   

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 2 2 8 
RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 Erro na instalação do ar-condicionado , 
foi feito o perfuramento porém não foi 
fechado. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Rachadura na parede próximo ao ar 
condicionado   

Local: Laboratório didático pavimento 
superior 

  
MEDIDA 

SANEADORA 
Tapar buraco com auxílio de massa corrida. 

Prazo para atendimento: 180 dias 
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ORIGEM Figura 26– Ar condicionado sem funcionar 
Funcional 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 - Falta de manutenção 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Ar condicionado sem funcionar Local: Laboratório de desenvolvimento de 

processo de adsorção 
MEDIDA 

SANEADORA 
 Realizar manutenção corretiva e agendar preventiva em todas as máquinas. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 27 – Suporte de condensador oxidado   

Natural 

 

G U T PONTOS 

4 4 3 48 
RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 Umidade provocada pela operação da 
unidade condensadora 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Corrosão dos suportes das unidades 
condensadoras. 

Local: Fachada externa do edifício 

  
MEDIDA 

SANEADORA 
Substituição das mãos francesas com processo de corrosão detectado. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 28– Infiltração próximo ao aparelho 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 Não condução da água de forma 

correta 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 - Infiltração / despejo de água sem 
condução correta 

Local: Fachada externa  

MEDIDA 
SANEADORA 

 Embutir tubulação de dreno e fazê-la descer junto com à parede. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 29 – Disposição errada dos aparelhos   

Enxógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 3 27 
RISCO 
Médio 

CAUSA 
 Local de disposição inadequado dos 
aparelhos  

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Apararelhos sob casa de central de gás  Local: Facha externa do bloco 
  

MEDIDA 
SANEADORA 

Alocar no local correto, mesmo a casa estando desativa, caso seja ativada não é 

permitido  existir nenhum tipo de equipamento sob a mesma. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 30– Tubulação improvisada 
Exógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 - Instalação de tubulação de dreno 

improvisada, cabos soltos. 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Tubulação de dreno aparente de 
maneira improvisada 

Local: Facha externa do bloco 

MEDIDA 
SANEADORA 

 Embutir tubulação de dreno e fazê-la descer junto com à parede. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 31 – Tipo de luminária errada   

Endógena 

 

G U T PONTOS 

4 3 3 36 
RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 Falha no projeto de iluminação. A 
lâmpada está alocada em sala com 
vários materiais explosivos, não é 
recomendada. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Falha no projeto   Local: Laboratório A (laboratório de  

combustíveis) 
  

MEDIDA 
SANEADORA 

Trocar luminária por uma à prova de explosão. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 32– Armazenagem incorreta de 
cilindros de gases explosivos 

Exógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 - Armazenagem de gases explosivos 

em local incorreto. 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Armazenagem errada de cilindros Local: Laboratório de Bioengenharia central 

analítica 
MEDIDA 

SANEADORA 
 Armazenar gases e cilindros em locais apropriados ( mesmo se cilindro estiver vazio) 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 33 – Extintor vazio armazenado em local 
inapropriado   

Exógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 3 27 
RISCO 
médio 

CAUSA 
 Extintor vazio 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Extintor vazio em local inapropriado Local: Laboratório A (laboratório de  

combustíveis) 
  

MEDIDA SANEADORA 
Segregar extintor e guardá-lo em local separado para recarga. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 34– Extintores do bloco 
Exógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
  Desconhecida 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Extintores em quantidade e tipos 
insuficientes, localização inadequada; 
sem sinalização vertical e horizontal e 
carga vencida. 

Local: Todo o prédio 

MEDIDA SANEADORA 
 Redimensionar o sistema de proteção por extintores e realizar manutenção, instalar 

sinalização adequada. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Sem figura- Alarme e detecção   

Endógena  
 
 
 
 

Sem foto, uma vez que a instalação não possui 
sistema de alarme e detecção de incêndio. 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 
RISCO 
Médio 

CAUSA 
 Desconhecida 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Inexistência de sistema de alarme (no 
prédio todo)  

Local: Todo o prédio 

  
MEDIDA SANEADORA 

Projetar e instalar sistema de alarme e sistema de detecção de incêndio no prédio. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Sem Figura- 
Iluminação 

de 
emergência 

Endógena  
 
Sem foto, uma vez que a instalação não possui 

sistema de iluminação de emergência. 

G U T PONTOS 
3 3 2 18 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Desconhecida. 

ANOMALIA LOCAL 
Iluminação de emergência: 
quantidade de luminárias insuficiente,  

   Local: Todo o prédio 

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

 
ORIGEM Sem Figura- 

Saídas de 
emergência 

Endógena  
Sem foto, uma vez que a instalação não possui 
saída de emergência 

G U T PONTOS 
3 3 2 18 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Desconhecida. 
ANOMALIA LOCAL 

Saídas de emergência: portas dos 
laboratórios não abrem no sentido da 
saída; falta sinalização da rota de fuga e 
saídas. 

Todo o prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar as saídas de emergência e rota de fuga, adequando-as às normas. 
Prazo para atendimento: 180 dias. 
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ORIGEM Figura 35– Centrais de gás 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
 - Falha na execução 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 - Central de gás sem identificação, 
próximo ao estacionamento de veículos, 
sem ventilação adequada, sem 
extintores próximos. 

Local: Parte externa do bloco 

MEDIDA SANEADORA 
 Adaptar central com identificação, extintor próximo, isolar área externa para não estar 

próximo de veículos, identificar cilindros. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 36 –   Quadro elétrico segundo 
pavimento 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

4 3 3 36 
RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 Falha na execução/projeto ou falta de 
manutenção 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Falta de aterramento, quadro sem 
identificação de circuitos, quadro não 
sinalizado, ausência de proteção contra 
barramento. 

Local: Segundo pavimento do bloco 

  
MEDIDA SANEADORA 

Instalação de Dispositivo de Proteção contra Surto DPS; Instalação de Dispositivo 

Diferencial-Residual de alta sensibilidade; Aterramento de todas as partes metálicas que 

compõem o quadro elétrico 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 37– Cabos sem acomodação correta 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
 - Instalação inadequada 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 - Cabos sem acomodação Local: Corredor térreo 

MEDIDA SANEADORA 
 Acomodar adequadamente dos cabos 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 38 –   Placa do piso deteriorada 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

4 3 3 27 
RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 Desconhecida 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Placa para piso sem funcionalidade , 
deteriorada, com cabos em exposição. 

Local: Laboratório de Bioengenharia 

  
MEDIDA SANEADORA 

Trocar todas as placas. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 39– Cabos sem acomodação correta 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
4 3 3 36 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 - Falha na execução / manutenção 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 - Condutores não acomodados da 
maneira correta , emendas. 

Local: Laboratório de bioengenharia 

MEDIDA SANEADORA 
 Acomodar adequadamente os condutores em caneletas e substituição dos cabos afim de 

evitar emendas. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 40 –   Placa do piso deteriorada 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

4 3 3 36 
RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 Desconhecida 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Placa para piso sem funcionalidade, 
deteriorada, com cabos em exposição. 

Local: Laboratório de Bioengenharia 

  
MEDIDA SANEADORA 

Trocar todas as placas. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 41– Caixa danificada 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 3 2 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 - Falha na execução / manutenção 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 - Caixas de passagens/ conduletes 
danificados/inadequados. 

Local: Laboratório de bioengenharia 

MEDIDA SANEADORA 
 Substituição/adequação das caixas de passagem/conduletes. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 42 –   Tampa não aterrada 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 3 27 
RISCO 
Médio 

CAUSA 
 Erro no projeto/execução 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Tampa de quadro elétrico não aterrada Local: Pavimento superior 
  

MEDIDA SANEADORA 
Realizar aterramento . 

Prazo para atendimento: 60 dias 

 

 

 

 

 



75 
 

 

ORIGEM Figura 43– Não fixação correta do parafuso 
com o barramento 

Endógena 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo  
CAUSA 

  Falta de manutenção preventiva 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Não fixação correta do parafuso com o 
barramento 

Local: Pavimento superior 

MEDIDA SANEADORA 
 Realizar fixação dos parafusos. Porém se os mesmos estiverem avariados é necessário 

substituir o disjuntor.  

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 44 –   Quadro com muitas anomalias 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 4 4 48 
RISCO 
Crítico 

CAUSA 
 Falha no projeto/execução  , falha em 
não realização de manutenção 
preventiva. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Condutores deteriorados, quadro não 
sinalizado , instalações inadequadas, 
sujidades, ausência de proteção contra 
barramento, sem identificação de 
circuitos. 

Local: Pavimento inferior ao lado do 
laboratório de bioengenharia 

  
MEDIDA SANEADORA 

Trocar/ colocar condutores deteriorados, sinalizações , proteção contra barramento, 

identificação de circuitos, organizar caminhos, limpar sujidades. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 45– Quadro com tampa enferrujada e 
dificuldade em abrir. 

Natural 

 

G U T PONTOS 
2 2 2 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

 Erro de execução e falta de 

manutenção preventiva 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
 Quadro com tampa enferrujada, e 
dificuldade em abrir,. 

Local: Corredor do pavimento inferior 

MEDIDA SANEADORA 
 - Realizar troca da tampa. 

Prazo para atendimento: 180 dias 

ORIGEM Figura 46 –   Ausência de identificação / 
identificação não legível 

Mínimo 

 

G U T PONTOS 

2 2 2 8 
RISCO 
Médio 

CAUSA 
 Erro de execução 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018 
Ausência de identificação / 
identificação não legível 

Local: Corredor do pavimento inferior 

  
MEDIDA SANEADORA 

Realizar identificação dos circuitos terminais. 

 

Prazo para atendimento: 180 dias 
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4.7  Definição de prioridades com relação ao saneamento de anomalias e à correção de 

falhas 

 

 

Tabela 3 - Informações essenciais e classificação da edificação 

Prioridade Anomalia GUT 
1 Rachadura na laje    64 

2 Quadro com muitas anomalias 48 

3 Suporte de condensador oxidado   48 

4 Cabos sem acomodação correta 36 

5 Quadro elétrico segundo pavimento 36 

6 Extintores do bloco 36 

7 
Armazenagem incorreta de cilindros de gases 

explosivos 
36 

8 Tipo de luminária errada   36 

9 Oxidação da armadura 36 

10 Rampa fora dos padrões de segurança 36 

11 Tampa não aterrada 27 

12 Placa do piso deteriorada 27 

13 Cabos sem acomodação correta 27 

14 Centrais GLP 27 

15 Extintor vazio armazenado em local inapropriado   27 

16 Disposição errada dos aparelhos   27 

17 Fissuras na marquise   27 

18  Cobertura com telhas deformadas   27 

19 Desplacamento na escada dos fundos  27 

20 Infiltração na parede 27 

21 Rampa inadequada 27 

22 Parede com lodo 24 

23 Saídas de emergência 18 

24 Iluminação de emergência 18 

25 Alarme e detecção   18 

26 Caixa danificada 12 

27 Rachaduras no piso     12 

28 Divisória de ambientes comprometida 12 

29 Destacamento tinta epóxi   12 

30 Rachadura no piso  12 

31 Parede com empolamento  12 

32 Pintura com destacamentos 12 

33 Infestação de cupins nas paredes  9 

34 Ausência de identificação / identificação não 8 
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legível 

35 
Quadro com tampa enferrujada e dificuldade em 

abrir. 
8 

36 
Não fixação correta do parafuso com o 

barramento 
8 

37 Tubulação improvisada 8 

38 Infiltração próximo ao aparelho 8 

39 Ar condicionado sem funcionar 8 

40 
Rachadura na parede próximo ao ar 

condicionado   
8 

41 Descolamento e bicada em piso cerâmico 8 

42 Trincamento no gesso 8 

43 
Esquadria sem alavanca/permitindo entrada de 

água 
8 

44 Trincas no piso  8 

       Fonte: Autor, 2018. 

 

4.8  Avaliação da edificação 

 
4.8.1 Avaliação das condições de manutenção da edificação 

De acordo com o verificado na inspeção, a edificação não possui plano/manual 

de manutenção da edificação. Desta forma, de acordo com a NBR 5674/2012, a edificação é 

classificada como desconforme. 

 

4.8.2 Avaliação do uso da edificação 

 

De acordo com o projeto arquitetônico, todos os ambientes estão sendo usados e 

ocupados de acordo com o que é previsto em projeto. Assim, classifica-se a edificação como 

uso regular. 

 

4.8.3 Avaliação das condições de estabilidade e segurança da edificação 

 

Não foi apresentado projeto estrutural aos inspetores, assim como nenhum 

registro de um responsável pela construção da edificação e, no decorrer da vistoria constatou-

se que há anomalias construtivas visíveis a olho nu. Por isso, a edificação é classificada como 

irregular em relação à estabilidade e segurança estrutural. 

 

(Continuação tabela 3)  
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4.8.4 Avaliação das condições de segurança conta incêndio 

 

De acordo com o número de anomalias que foram descritas anteriormente, 

classifica-se a edificação como irregular no quesito de segurança contra incêndio. 
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5.0 CONCLUSÃO 

Como prescrições/recomendações da inspeção do bloco 709 em questão deste 

relatório, diz-se que 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: 

Impermeabilização dos pontos de infiltração na laje, parede, piso e, 

principalmente, na coberta; Reparo das várias fissuras existentes e pintura das paredes que 

apresentam sujidades; Reparo em todas as estruturas metálicas que apresentam oxidação. 

Substituir as esquadrias que se encontram empenadas e as portas de madeira que estão 

desgastadas. 

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

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

recomendações: Organização das fiações soltas e amontoadas; Identificação por meio de 

etiquetas nos quadros elétricos; Substituição das tampas das caixas elétricas fora do bloco; 

Embutir tubulação de instalações elétricas dentro das paredes e caixas; Instalação de sistema 

SPDA atualmente inexistente; 

Em relação às anomalias no Subsistema de Plataforma e ar condicionado, têm-se 

as seguintes recomendações: As tubulações de dreno dos aparelhos de ar condicionado devem 

ser embutidas ou descer junto à parede; Colocar todos os avisos, sinalizações, alarmes e 

iluminações de emergência na plataforma; Criação e execução de um Plano de Manutenção 

Preventiva, que abranja desde a limpeza dos filtros dos aparelhos até a substituição das mãos 

francesas corroídas; 

 Em relação às anomalias no Subsistema de Prevenção e Combate a Incêndio, 

têm- se as seguintes recomendações: É necessário que seja elaborado Projeto de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico e aprovado junto ao corpo de bombeiros, incluindo todas as 

medidas exigidas nas normas pertinentes, adaptando as já existentes, mas que estão 

inadequadas e procedendo à sua execução; 

Deve-se incluir no projeto a central de GLP, pois, apesar de não ser exigido na NT 

001:2008 CBMCE, é feito uso de botijões de GLP dentro da edificação para algumas 

atividades; Para a adequação das saídas de emergência, deve-se observar a NT 18:2016 

CBMCE, que trata de adequações em edificações construídas antes da vigência  da lei atual, 

pois estabelece a adoção de exigências alternativas caso as escadas não apresentem a largura 

adequada. 
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