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RESUMO 

 

A inspeção predial é um tema que está em alta no cenário atual brasileiro, principalmente, 

devido aos vários acidentes ocorridos nos últimos anos, em que várias edificações sofreram 

colapso. Eventos estes que ocorrem pela falta de manutenção das edificações, que estão 

ficando velhas, mas não passam por manutenções que evitem os problemas decorrentes destas 

falhas. Este trabalho é um estudo de caso de inspeção predial no bloco 305 do Campus do 

Pici, da Universidade Federal do Ceará, que tem como objetivos realizar uma inspeção 

seguindo as normas técnicas vigentes e as orientações do IBAPE. Nos resultados, foram 

apresentados os check-list de verificação dos sistemas construtivos presentes na edificação 

para a elaboração do laudo de vistoria técnica, contendo informações sobre a edificação, 

descrição das manifestações patológicas e o seu registro fotográfico, além de recomendações 

técnicas e sugestão do plano de manutenções. Através deste trabalho, foi possível definir uma 

metodologia e sugerir um modelo de check-list que auxilia na realização de uma inspeção 

predial de acordo com a lei em vigor na cidade de Fortaleza, Ceará. 

 

Palavras-chave: Inspeção Predial. Manutenção Predial. Check-list de inspeção predial. 
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ABSTRACT 

 

The building inspection is a current high frequency brazilian scenario, mainly, due to the 

many accidents that occurred in the past few years, in which several buildings have collapsed. 

These events occur due to the lack of maintenance of the buildings, which are getting old, but 

do not undergo maintenance to avoid the problems arising from these faults. This work is a 

case study of building inspection in the block 305 (Department of General Activities) of the 

Pici’s Campus, Federal University of Ceará, which aims to carry out an inspection following 

the current technical standards and IBAPE guidelines. In the results, the verification 

checklists of the construction systems present in the building for the elaboration of the 

technical survey report were presented, containing information about the construction, 

description of pathological manifestations and their photographic record, as well as technical 

recommendations and suggestion of the maintenance plan. Through this work, it was possible 

to define a methodology and suggest a check-list model that assists in conducting a building 

inspection in accordance with the current law in the city of Fortaleza, Ceará. 

 

Key-words: Building Inspection. Building Maintenance. Building Inspection Check-list. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade do século XX, Fortaleza, como na maior parte do Brasil, 

começa a passar por um intenso processo de urbanização, que teve como consequências o 

aumento da população e das edificações. 

 
Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da 

população brasileira. Há meio século atrás (1940), a taxa de urbanização era de 

26,35%, em 1980 alcança 68,86%. Nesses quarenta anos, triplica a população do 

Brasil, ao passo que a população urbana se multiplica por sete vezes e meia” 

(SANTOS, 1996, p. 29). 

 
 A partir daí, começam a surgir várias edificações verticais na cidade que possuem sua 

estrutura de concreto armado. As estruturas erguidas naquele tempo apresentam bastantes 

diferenças quando comparadas às estruturas construídas atualmente. Pode-se citar a diferença 

no concreto, que possuía resistência à compressão em torno de 15 MPa, bem inferior aos 30 

MPa que usualmente são utilizados nas construções atuais. Naquele tempo também não havia 

normatização sobre estruturas de concreto, que só veio a existir em 2003, na primeira edição 

da NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Assim, fatores como 

cobrimento do aço, que não havia uma especificação antes da norma, passa a existir, a fim de 

garantir uma maior durabilidade da armadura, e, consequentemente da estrutura. Portanto, 

comparando-se os edifícios de concreto armado que são feitos atualmente, que devem 

obedecer a várias normas, entre eles, ser projetado para se ter uma vida útil de 50 anos, com 

as edificações surgidas na segunda metade do século XX, pode-se esperar que estas já estejam 

no fim de sua vida útil. 

É nesse contexto, que em 2012 surge na cidade de Fortaleza a Lei 9.913:  

 
Dispõe sobre obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção preventiva e periódica 

das edificações e equipamentos públicos ou privados no âmbito do município de 

fortaleza, e dá outras providências. 

 
 Assim, com a obrigatoriedade da realização de vistoria técnica nos edifícios de 

Fortaleza, gerou-se uma grande demanda por inspeções prediais, o que requer mão de obra 

especializada para realização de tal serviço, para que a partir de um laudo técnico se consiga 

identificar as anomalias e solucionar os problemas presente na edificação. 

É comum ver nos meios jornalísticos várias notícias relatando acidentes ocorridos em 

edifícios pelo Brasil. Em Fortaleza, Ceará, houve o caso de desabamento da sacada do edifício 
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Versailles, em 2015. Em 2018 houve o incêndio do Edifício Wilton Paes de Almeida, que 

levou à ruptura total da estrutura do prédio, além do caso do incêndio que afetou o Museu 

Nacional, localizado no Rio de Janeiro, que causou a perda de vários objetos da história 

brasileira, problemas estes que poderiam ser evitados caso estes edifícios passassem por 

inspeções e manutenções periódicas de seus sistemas construtivos. 

Realizar inspeções e as manutenções necessárias nas edificações é de suma 

importância para garantir a sua vida útil e a segurança e o conforto dos seus usuários. 

Conforme podemos ver no gráfico a seguir, que representa a lei da evolução dos custos de 

manutenção, ou Lei de Sitter, quanto mais tempo se leva para fazer as intervenções de 

manutenção necessárias em uma edificação, o custo para sua reparação aumentará em uma 

progressão geométrica de razão 5.  

 

Figura 1 - Lei de evolução dos custos, Lei de Sitter. 

 
Fonte: SITTER (1984) CEB-RILEM, apud VITÓRIO (2005). 

 

Com isso, evidencia-se a necessidade e a importância da realização de vistorias nos 

edifícios, a fim de que possa se identificar os problemas existentes em sua fase inicial e 

repará-los de imediato, assim, diminuindo os custos de reparação. 

Este trabalho será sobre a realização de uma inspeção predial do bloco 305, 

Coordenadoria e Atividades Auxiliares, do Campus do Pici da Universidade Federal do 

Ceará, obedecendo todas as recomendações fornecidas pela norma de inspeção predial do 

IBAPE Nacional/2012 e todas as exigências da lei 9.913, de 16 de julho de 2012, 

regulamentada pelo decreto 13.616 de 23 de junho de 2015. 
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1.1 Problemática motivadora 

 

Inspeção predial era um tema pouco discutido antes da criação da lei, mas com a sua 

criação, as edificações passam a ter que realizar inspeções periódicas, o que gerou um grande 

aumento na demanda por profissionais qualificados para tal vistoria. 

Assim, como todas estruturas estão suscetíveis ao desgaste oriundo do tempo de uso, é 

comum que surjam vários problemas nos subsistemas componentes da edificação e que 

precisam passar por uma manutenção adequada. Assim, a inspeção predial passa a ser algo 

essencial e que requer o acompanhamento de profissionais habilitados e capacitados a fim de 

produzir um laudo técnico a durabilidade da edificação e a segurança de seus usuários. 

 

1.2 Questões motivadoras 

 

a) Quais as anomalias e falhas presentes na edificação? 

b) Quais as possíveis causas dos problemas identificados na edificação? 

c) Qual o plano de manutenção preventiva e corretiva da edificação analisada? 

d) Quais as prescrições técnicas recomendadas? 

 

1.3 Justificativa 

 

Com o envelhecimento das edificações, é comum o surgimento de vários problemas 

que impede o funcionamento correto de seus componentes. Para garantir isso, é necessário 

que estes passem por inspeções periódicas, a fim de se determinar os problemas e suas causas 

e as soluções. 

Com a alta demanda por vistorias técnicas de inspeção predial e a baixa oferta de mão 

de obra qualificada para inspecionar as edificações, a capacitação acerca do tema é de 

fundamental importância para aprofundar os conhecimentos na área a fim de tornar-se um 

profissional competente e qualificado para realização de tal atividade. 

 

 

 

 

 



16 
 

1.4 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um estudo de caso de inspeção predial do Bloco 305 (Coordenadoria e 

Atividades Auxiliares) da Universidade Federal do Ceará, localizado no Campus do Pici, 

Fortaleza/CE. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as falhas e anomalias presentes na edificação; 

 Identificar as causas e a prioridade de tratamento das manifestações patológicas; 

 Propor plano de manutenção preventiva e corretiva; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Inspeção 

 

De acordo com a Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP, é a “análise isolada ou 

combinada das condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação. 

Já a ABNT NBR 5674/2012 define inspeção como avaliação do estado da edificação e 

de suas partes constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção. 

 E para a ABNT NBR 15575-1/2013, inspeção é a verificação, através da metodologia 

técnica, das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação. 

 Assim, a partir dessas definições, pode-se entender a inspeção predial como uma 

análise dos aspectos de desempenho, funcionalidade, vida útil, segurança, estado de 

conservação, manutenção, uso e operação do edifício que atendam às necessidades dos 

usuários. 

 A inspeção predial serve para estabelecer providências e responsabilidades através da 

análise dos sistemas construtivos da edificação que envolvem estrutura, alvenaria, esquadrias, 

revestimentos, fachadas, impermeabilização, instalações hidráulicas, elétricas, e de gás e, 

equipamentos como elevadores, bombas, ar condicionados, dentre outros, a fim de se 

determinar as irregularidades prediais. 

 A avaliação realizada deve pôr em pauta o conceito de qualidade total e também as 

condições de conformidade que a edificação apresenta (técnicas, de uso, de manutenção). Em 

outro ponto, ao se realizar essa avaliação, a Inspeção Predial deve classificar as não 

conformidades que são encontradas. Tais não conformidades possuem denominações técnicas 

diferentes como, por exemplo, anomalia construtiva proveniente de problemas da própria 

construção, anomalia funcional referente aos problemas de uso e falha a partir da não 

conformidade de manutenção. A visão sistêmica tridimensional é o foco da avaliação nessas 

três vertentes: técnica, funcional e manutenção. (GOMIDE; PUJADAS; NETO, 2006) 

a) Técnica - pode ser entendida como o levantamento de todas as anomalias 

construtivas do prédio, tanto dos seus produtos como dos seus sistemas. Inclui-se 

também a análise de desempenho. 

b) Uso - entende-se como sendo a determinação das anomalias funcionais e o check-

up das condições de ocupação, conforto e confiabilidade da segurança.  

c) Manutenção - em que são levantadas as falhas e analisada a metodologia que foi 

adotada. (GOMIDE; PUJADAS; NETO, 2006) 
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2.2 Metodologia 

 

De acordo com o documento publicado pelo IBAPE/SP, Inspeção Predial A Saúde dos 

Edifícios, propõe-se uma metodologia a ser usada nas vistorias das edificações, na qual se 

estabelece algumas etapas a serem seguidas para a realização da inspeção predial, conforme 

está descrito no quadro a seguir. 

 

Tabela 1 - Metodologia para a Inspeção Predial. 

Etapas Atividades a serem realizadas 

1 
Levantamento de dados e documentação da edificação: administrativos, 
técnicos, de manutenção e de operação. 

2 
Entrevista com gestor ou síndico para averiguação de informações 
sobre o uso da edificação, histórico de reforma e manutenção, dentre 
outras intervenções ocorridas. 

3 
Realização de vistorias na edificação, realizadas com equipe 
multidisciplinar ou não, dependo do tipo de prédio e da complexidade 
dos sistemas construtivos existentes. 

4 
Classificação das deficiências constatadas nas vistorias, por sistema 
construtivo, conforme sua origem, que pode ser: anomalias construtivas, 
funcionais ou falhas de uso e manutenção. 

5 
Classificações dos problemas (anomalias e falhas), de acordo com grau de 
risco, que podem ser: crítico, regular ou mínimo 

6 
Elaboração de lista de prioridades técnicas, conforme a classificação 
do grau de risco de cada problema constatado, ordenando  do mais crítico ao 
menos crítico. 

7 

Elaboração de recomendações ou orientações técnicas para a 
solução dos problemas constatados. Essas orientações podem estar 
relacionadas à adequação do plano de manutenção ou aos reparos 
e reformas para solução de anomalias. 

8 

Avaliação da qualidade de manutenção, que pode ser classificada em: 
atende, não atente ou atende parcialmente. Para essa classificação, 
consideram-se as falhas constatadas na edificação, as rotinas e execução das 
atividades, dentre outros. 

9 
Avaliação do uso da edificação, que pode ser classificada em regular ou 
irregular. Observam-se as condições originais da edificação e os seus 
sistemas construtivos, além de limites de utilização e suas formas. 

Fonte: IBAPE (2012). 

 

2.2.1 Análise Da Documentação 

 

A análise da documentação dependerá do nível de inspeção a ser realizado, do tipo de 

empreendimento e da complexidade da edificação quanto aos sistemas construtivos existentes 
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e às instalações. O IBAPE (2012) recomenda analisar, quando disponíveis e existentes, 

documentos administrativos, técnicos e manutenção e operação da edificação.  

O responsável pela inspeção deverá solicitar a cópia dos documentos disponíveis para 

sua análise, conforme achar necessário para o nível e complexidade da inspeção realizada, a 

fim de identificar as deficiências e falhas de uso e manutenção, como verificar a adequação da 

edificação e seus componentes, além de outras inconformidades técnicas e legais. Segue a 

listagem desses documentos: 

 

2.2.1.1 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; 

s) Certificado de Acessibilidade. 

 

2.2.1.2 Documentação técnica 

 

a) Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

b) Projeto executivo; 
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c) Projeto de estruturas; 

d) Projeto de Instalações Prediais; 

e) Projeto de Impermeabilização; 

f) Projeto de Revestimentos; 

g) Projeto de paisagismo; 

 

2.2.1.3 Documentação de manutenção e operação. 

 

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

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 de sistemas de ar 

condicionado central; 

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. 

 

2.2.2 Coleta De Informações 

 

Gomide; Neto; Gullo (2011) recomendam que para um maior conhecimento da 

edificação, realize-se entrevistas tanto com os usuários quanto com os responsáveis pela 

edificação, além da elaboração de um questionário que deve ser respondido pelos funcionários 

do edifício, pelo síndico e também pelos usuários. Esse tipo de coleta tem grande valor para 
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quem irá fazer a inspeção, pois ele pode informar eventuais reformas e modificações que a 

edificação sofreu desde o início. 

É interessante que essas entrevistas e questionamentos não se limitem apenas no 

momento que precede a inspeção, podendo ser feitas também durante a execução da mesma, 

tendo como objetivo a coleta da maior quantidade de informações possível. 

 

2.2.3 Níveis 

 

 Conforme verificado na terceira etapa da metodologia para a inspeção predial, a 

realização de vistorias na edificação pode ou não requerer uma equipe multidisciplinar, que 

dependo do tipo de edificação e da complexidade dos sistemas construtivos existentes, que 

podem ser classificados em três níveis de acordo com a Norma de Inspeção Predial do 

IBAPE: 

 

 Nível 1: Para edificações mais simples, normalmente sem a necessidade de equipe 

multidisciplinar. Por exemplo: casas, galpões, edifícios até 3 pavimentos, lojas etc.  

 Nível 2: Para edifícios multifamiliares, edifícios comerciais sem sistemas 

construtivos mais complexos como climatização, automação etc. Normalmente 

envolve equipe multidisciplinar com engenheiros civis ou arquiteto, mais engenheiros 

eletricistas.  

 Nível 3: Para edificações complexas, onde há sistema de manutenção implantado 

conforme a ABNT NBR 5674. Sempre realizada por equipe multidisciplinar, 

envolvendo: engenheiro civil ou arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro 

mecânico.  

 

2.2.4 Critérios 

 

De acordo com o IBAPE (2012), a elaboração de serviços de inspeção predial baseia-

se na análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, diante das 

condições técnicas, de uso, operação e manutenção da edificação, bem como da natureza da 

exposição ambiental. 

A análise do risco consiste na classificação das anomalias e falhas identificadas nos 

diversos componentes de uma edificação, quanto ao seu grau de risco relacionado com fatores 
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de manutenção, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento de vida útil 

e perda de desempenho (IBAPE, 2012). 

 

2.2.5 Classificação Das Anomalias E Falhas 

 

Para o IBAPE (2012), as anomalias e falhas constituem não conformidades que 

impactam na perda precoce de desempenho real ou futuro dos elementos e sistemas 

construtivos, e redução de sua vida útil projetada. Podem comprometer, portanto: segurança; 

funcionalidade; operacionalidade; saúde de usuários; conforto térmico, acústico e lumínico; 

acessibilidade, durabilidade, vida útil, dentre outros parâmetros de desempenho definidos na 

ABNT NBR 15575. 

As não conformidades podem estar relacionadas a desvios técnicos e de qualidade da 

construção e/ou manutenção da edificação. Podem, ainda, não atender aos parâmetros de 

conformidade previstos para os sistemas construtivos e equipamentos instalados, tais como: 

dados e recomendações dos fabricantes, manuais técnicos em geral, projetos e memoriais 

descritivos, normas, etc. (IBAPE, 2012). 

Conforme a classificação do IBAPE, as anomalias podem ser: 

a) Endógena: originária da própria edificação (projeto, materiais e execução) 

b) Exógena: originária de fatores externos à edificação, provocados por terceiros. 

c) Natural: originária de fenômenos da natureza. 

d) Funcional: Originaria da degradação de sistemas construtivos pelo 

envelhecimento natural e, conseqüente, término da vida útil. 

Já as falhas podem ser classificadas em: 

a) De planejamento: decorrentes de falhas de procedimentos e especificações 

inadequados 

do plano de manutenção, sem aderência a questões técnicas, de uso, de operação, de 

exposição ambientale, principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das 

instalações, consoante a estratégia de manutenção. Além dos aspectos de concepção 

do plano, há falhas relacionadas às periodicidades de execução. 

b) De execução: associada à manutenção proveniente de falhas causadas pela 

execução inadequada deprocedimentos e atividades do plano de manutenção, 

incluindo o uso inadequado dos materiais. 
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c) Operacionais: relativos aos procedimentos inadequados de registros, controles, 

rondas e demais atividades pertinentes. 

d) Gerenciais: decorrentes da falta de controle de qualidade de serviços de 

manutenção, bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma. 

 

2.2.6 Grau De Risco 

 

 Para a classificação do grau de risco, deve-se levar em consideração os riscos 

oferecidos aos usuários, meio ambiente e ao patrimônio. O IBAPE (2012) caracteriza o grau 

de risco em três classificações: 

a) Crítico: risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio 

ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis 

paralisações; aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; 

comprometimento sensível de vida útil. 

b) Médio: risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da 

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

c) Mínimo: risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e 

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

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

 

2.2.7 Lista De Verificação 

 

De acordo com a Norma de Inspeção Predial do IBAPE (2012), é recomendado que a 

vistoria na inspeção predial seja sistêmica e que abranja, minimamente, os seguintes sistemas 

construtivos e seus elementos: estrutura, impermeabilização, instalações hidráulicas e 

elétricas, revestimentos externos em geral, esquadrias, revestimentos internos, elevadores, 

climatização, exaustão mecânica, ventilação, coberturas, telhados, combate a incêndio e 

SPDA. 

A vistoria desses itens vai depender do nível da inspeção realizada, pois nem todas as 

edificações podem apresentar os sistemas construtivos listados acima, como elevadores, 

climatização ou outros. 
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2.2.8 Atribuições Profissionais 

 

Apenas engenheiros e arquitetos que possuem registro no CREA e no CAU, 

respectivamente, possuem competência para a realização da inspeção predial. 

Conforme o nível da inspeção, que envolve a complexidade dos sistemas construtivos 

existentes na edificação, requer-se uma equipe multidisciplinar para uma melhor avaliação. 

Esta equipe pode envolver profissionais de diversas áreas da engenharia, como engenheiros 

civis, mecânicos e eletricistas, cuja comprovação poderá ser feita através das competentes 

ART’s e RRT’s de cada profissional envolvido na inspeção. 

 

2.2.9 Definição Das Prioridades 

 

A prioridade na ordem das orientações técnicas das deficiências constatadas poderá se 

basear nesta(s) classificação(ões), quanto ao estado de manutenção geral da edificação e 

condições de uso, quanto a recomendação eventual interdição de parte da edificação para 

garantir a integridade dos usuários, dentre outros aspectos de segurança patrimonial, quando 

do surgimento de situações de grau de risco crítico, ou identificação de uso irregular em locais 

específicos e destacados do restante da edificação inspecionada.(IBAPE,2012) 

Para a definição da ordem de prioridades, o IBAPE (2012) recomenda que seja 

utilizada a matriz GUT, ferramenta de gerenciamento de risco quanto à Gravidade, Urgência e 

Tendência dos problemas existentes na edificação, e que estes sejam portos em ordem 

decrescente quando ao grau de risco das anomalias e falhas. 

 A matriz criada para o Gomide avalia de forma quantitativa os problemas existentes na 

edificação, pois para cada anomalia ou falha é definido um peso, levando em conta os 3 

critérios que dão nome à matriz GUT. A matriz criada está exemplificada a seguir. 

 

Tabela 2 - Matriz GUT. 

Grau Gravidade Peso 
Total Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício 10 
Alta Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício 8 
Média Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício 6 
Baixa Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros 3 
Nenhuma  1 

Grau Urgência Peso 
Total Evento em ocorrência 10 
Alta Evento prestes a ocorrer 8 
Média Evento prognosticado para breve 6 
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Tabela 3 - Matriz GUT (conclusão). 

Grau Urgência Peso 
Baixa Evento prognosticado para adiante 3 
Nenhuma Evento imprevisto 1 

Grau Tendência Peso 
Total Evolução imediata 10 
Alta Evolução em curto prazo 8 
Média Evolução em médio prazo 6 
Baixa Evolução em longo prazo 3 
Nenhuma Não vai evoluir 1 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018). 

 

2.2.10 Avaliação Da Manutenção E Uso 

 

Segundo o IBAPE (2012), A avaliação do estado de manutenção e condições de uso 

deve levar em consideração os graus de risco e perdas precoce de desempenho dos sistemas 

em relação às falhas e às anomalias encontradas, além de analisar a regularidade de uso da 

edificação e os níveis da Inspeção Predial realizada. 

 

2.2.10.1 Para a Manutenção 

 

Deverá ser analisado o plano de manutenção para a edificação e as condições de 

execução, conforme os seguintes critérios da norma do IBAPE/2012: 

 

 Plano de Trabalho: 

a) Coerência do Plano de Manutenção em relação ao especificado por fabricantes de 

equipamentos e sistemas inspecionados; 

b) Coerência do Plano de Manutenção em relação ao preconizado em Normas e / ou 

Instruções Técnicas de Engenharia específicas; 

c) A adequação de rotinas e freqüências à idade das instalações, ao uso, exposição 

ambiental, dentre outros aspectos técnicos que permitam ao inspetor classificar a 

qualidade da manutenção executada; 

 

 Condições de execução: 

a) Verificar se existem as condições mínimas necessárias de acesso aos 

equipamentos e sistemas, permitindo a plena realização das atividades propostas no 

Plano de Manutenção; 
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b) Verificar as condições de segurança para o mantenedor e usuários da edificação, 

durante a execução da manutenção. 

Após analisar globalmente os aspectos mencionados, o inspetor poderá avaliar a 

manutenção da edificação e de seus sistemas nos seguintes critérios: ATENDE/ ATENDE 

PARCIALMENTE ou NÃO ATENDE. 

 

2.2.10.2  Classificação das Condições de Uso: 

 

Quanto ao uso, a edificação deverá ser classificada em: 

a) USO REGULAR – Quando o uso da edificação está de acordo com a especificada 

em projeto. 

b) USO IRREGULAR – Quando o uso da edificação está divergente com a 

especificada em projeto, de forma irregular. 

 

2.2.11 Tópicos essenciais do laudo 

 

Conforme a norma nacional do IBAPE/2012, devem constar no laudo técnico os 

seguintes itens: 

a)  Identificação do responsável pela edificação; 

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; 
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p) Assinatura dos profissionais responsáveis acompanhado do nº do CREA e/ou  do 

CAU. 

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

técnica (RRT). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Visita 

 

Segundo o documento de Orientação Técnica para Inspeção Predial e Auditoria 

Técnica elaborado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia, IBRAENG, a vistoria 

técnica presencial é obrigatória nas inspeções prediais.  Durante a vistoria, serão preenchidos 

os checklists, os questionários e entrevistas, além do registro técnico fotográfico da 

edificação.  

De início, foi decidido o imóvel que foi feita a inspeção predial. Uma equipe de 

Engenheiros da UFC está responsável pelos laudos do Campus do Pici, e juntamente ao 

professor e aos Engenheiros indicou-se fazer a inspeção do Bloco 305 (Coordenadoria e 

Atividades Auxiliares). Após a escolha e definição do bloco se fez necessário a solicitação das 

documentações. 

Em seguida, uma visita foi realizada ao Bloco escolhido, onde foi decidido o grau de 

inspeção que aquele edifício exigia para que todos os seus sistemas fossem contemplados com 

a inspeção. Devido suas complexidades apresentadas, essa visita serviu para fazer um bom 

planejamento da inspeção, com cada competência analisando em suas especialidades. Na 

parte que cabe ao Engenheiro Civil, a inspeção é feita predominantemente de forma visual, e 

o registro de fotos é o principal meio para se fazer a análise das anomalias existentes, nesse 

caso, devido ao grau de inspeção ser baixo não foi necessário fazer nenhum teste.  

Para se definir o nível da inspeção, a visita foi feita em todos os possíveis locais onde 

podem oferecer riscos aos usuários, banheiros, instalações, todo ambiente que possa 

apresentar anomalias foi vistoriado e registrado através de fotos. Segue abaixo a planta baixa 

identificando os ambientes da edificação inspecionada e suas posições para facilitar a 

localização dos problemas que serão apresentados nos resultados. 
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Figura 2 - Planta baixa. 

 

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

 

3.2 Documentação 

 

 Conforme o item 2.1.3 da revisão bibliográfica, para se ter um melhor conhecimento à 

respeito da edificação, faz-se necessário a análise da documentação nos níveis téncino, 

administrativos e de uso e manutenção. Após a visita solicitou-se aos responsáveis as 

documentações descritas no item 2.1.3. 

 

3.3 Proposta De Inspeção 

 

Inicialmente, definiu-se quais os sistemas construtivos que seriam avaliados durante a 

inspeção.  Devido a algumas limitações, foram escolhidos apenas os itens que que 

correspondem à competência do engenheiro civil.  
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3.3.1 Itens avaliados 

 

 Instalações Elétricas 

 Revestimento Externo 

 Revestimento Interno 

 Esquadrias  

 Forro 

 Combate ao incêndio 

 

3.4 Relatório Fotográfico 

 

A tabela apresentada abaixo faz parte do relatório fotográfico, baseado no laudo dos 

Engenheiros da Superintendência de Infraestrutura da UFC, para posterior classificação dos 

problemas. 

 

Tabela 4 - Registro Fotográfico. 

ORIGEM FOTO 
  

G U T PONTOS 
    

RISCO 
 

CAUSA 
 

ANOMALIA FONTE – AUTOR 
 LOCAL 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018). 

 

3.5 Classificação Dos Problemas 

 

Nessa etapa, a partir do relatório fotográfico, define-se quais as anomalias e falhas 

apresentadas, sua localização, o tipo de problema, sua incidência em cada situação, sua causa 

e a medida saneadora. Esta é uma das partes mais importantes do laudo, pois este será feito 

com base nessas fotos, para que posteriormente possa indicar as ações necessárias para 

resolução do problema. 
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3.6 Determinação do grau de risco 

Conforme verificado na Tabela 2, no item 2.1.11, a definição das prioridades, o grau 

de risco e a definição dos prazos serão feitos conforme o preenchimento da matriz GUT. O 

método de utilização se dá pela análise dos problemas classificando-os de 1 a 10, conforme os 

níveis de grau, urgência e tendência apresentados. 

Posteriormente, definido os valores para os três itens, soma-se a pontuação, valor este 

que será usado como parâmetro para determinação do prazo em que o problema deverá ser 

corrigido e o seu grau de risco. Segue abaixo tabela informando os critérios utilizados. 

 

Tabela 5 - Matriz GUT - Prazo e Risco 

MATRIZ GUT – PRAZO E RISCO 
Intervalo do valor total Risco Prazo (dias) 
0-10 Mínimo 180 
10-20 Mínimo 150 
10-20 Médio 120 
10-20 Crítico 90 
20-30 Médio  60 
20-30 Crítico 30 

Fonte: o Autor (2018). 

 

3.7 Avaliação e plano de manutenção 

 

Após a conclusão da inspeção e do relatório fotográfico, serão feitas as recomendações 

necessárias para cada sistema construtivo, mostrando a matriz de prioridades e as ações 

necessárias para que toda a edificação atenda às exigências das normas. A avaliação dar-se-á 

considerando os projetos de construção dos sistemas estudados e verificando os prazos de 

validade dos elementos necessários para o bom uso e manutenção do edifício.  

Haverá a verificação da existência do plano de manutenção, e caso haja, se o mesmo 

atende os critérios da norma do IBAPE,2012, que leva em consideração o plano de trabalho, 

as condições de execução e as condições de uso.  

Após ser feita a inspeção da edificação, será elaborado um laudo que será entregue ao 

responsável para que se possa tomar as providências necessárias para solução dos problemas 

constatados, dentro de seus prazos, para que posteriormente o bloco seja inspecionado 

novamente pelo responsável e, assim, poder chegar ao relatório conclusivo, garantindo o bom 

uso do edifício. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados gerais da edificação 

 

4.1.1 Identificação e localização 

 

Tabela 6 - Identificação e localização. 

Edificação: Bloco 305 (Coordenadoria e Atividades Auxiliares) 

Endereço: Rua Campus do Pici, S/N, Bloco nº 307.  
Universidade Federal do Ceará (UFC)  
CEP: 60.440-900 Fortaleza/CE  

CNPJ: 07.272.636/0001-31  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018). 

 

4.1.2 Descrição da edificação 

 

O Bloco 305 (Coordenadoria e Atividades Auxiliares) localizado na Rua Campus do 

Pici, S/N, Universidade Federal do Ceará é constituído por 1(um) pavimentos. Por ser um 

bloco bem antigo da Universidade, possui padrão construtivo bem arcaico, não apresentando 

sequer sistema estrutural. Possui área construída de 344,12m. Trata-se de um bloco 

administrativo. Recentemente uma parte do Bloco foi cedido para a instalação de uma 

unidade do SAMU.  

 

4.1.3 Subsistemas Componentes 

 

Os seguintes subsistemas que compõem a edificação-objeto foram vistoriados em seus 

elementos aparentes e medições foram realizadas, quando necessário. 

a) Sistemas de vedação e revestimentos; 

b) Sistemas de esquadrias e divisórias; 

c) Sistemas de instalações passíveis de verificação visual; 

e) Instalações Elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, Quadros de Energia, 

Iluminação, Tomadas; 

f) Plataforma e ar condicionado; 

g) Prevenção e Combate a Incêndio. 
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4.2 Documentação solicitada 

Tabela 7 - Documentação Administrativa. 

Documentação administrativa 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 Não Não 
8. Certificado de Acessibilidade Não Não 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018). 

 

Tabela 8 - Documentação Técnica. 

Documentação técnica Entregue Analisada 
1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Não Não 
2. Projeto executivo Sim Sim 
3. Projeto as built Não Não 
4. Projeto de estruturas Não Não 
5. Projeto de Instalações Prediais Não Não 
5.1. Instalações hidráulicas Não Não 
5.2. Instalações de gás Não Não 
5.3. Instalações elétricas Não Não 
5.4. Instalações de cabeamento e telefonia Não Não 
5.5. Instalações do SPDA Não Não 
5.6. Instalações de climatização Não Não 
5.7. Combate a incêndio Não Não 
6. Projeto de Impermeabilização Não Não 
7. Projeto de Revestimentos em geral, incluído as fachadas Não Não 
8. Projeto de Paisagismo Não Não 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018). 

 

Tabela 9 - Documentação de manutenção. 

Documentação de manutenção Entregue Analisada 
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) Não Não 
Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica –  Não Não 
Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios Não Não 
Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de 
água dos reservatórios e da rede 

Não Não 

Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras Não Não 
Laudos de Inspeção Predial anteriores Não Não 



34 
 

Tabela 10 - Documentação de manutenção (conclusão). 

Documentação de manutenção Entregue Analisada 
Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de  
extintores 

Não Não 

Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção 
Geral 

Não Não 

Relatório dos acompanhamentos das Manutenções dos 
Sistemas 

Não Não 

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

Não Não 

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás Não Não 
Relatórios de ensaios tecnológicos, caso tenham sido 
realizados 

Não Não 

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos 
Sistemas Específicos, tais como: ar condicionado, motores, 
antenas, bombas, CFTV, Equipamentos eletromecânicos e 
demais componentes 

Não Não 

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

 

4.3 Nível de Inspeção  

 

O nível de inspeção designado para essa edificação é o nível 2, com uma equipe 

multidisciplinar, para análise de sistemas elétricos e civil, e devido à sua importância para a 

Universidade por se tratar de um bloco administrativo. 

Os resultados serão apresentados através do relatório fotográfico e das tabelas 

apresentadas na metodologia e uma análise detalhada dos problemas, classificado de acordo 

com cada sistema analisado. 

 

4.4 Lista de Verificação 

 

A listagem de verificação foi elaborada pelo autor para auxiliar a atividade de inspeção 

e facilitar a elaboração do laudo técnico. Os locais de inspeção foram áreas comuns do bloco e 

todas as suas salas, com autorização de acesso pelos respectivos ocupantes, nos casos das 

secretarias e coordenadorias. 

A tabela 9 lista os itens que foram verificados nas áreas de inspeção da edificação: 

 

Tabela 11 - Lista de verificação de acesso. 

Lista de verificação de acesso Verificado 
Descrição Sim Não 
Estrutura  X 



35 
 

Tabela 12 - Lista de verificação de acesso (conclusão). 

Lista de verificação de acesso Verificado 
Descrição Sim Não 
Fundações  X 
Pilares  X 
Vigas  X 
Lajes  X 
Peitoris X  
Revestimentos externos X  
Esquadrias X  
Revestimentos internos X  
Climatização  X 
Reservatórios  X 
Cobertura  X 
Telhados X  
Combate à incêndio X  
SPDA  X 
Instalações hidrossanitárias X  
Instalações Elétricas X  
Instalações Telefônicas X  
Aterramentos  X 
Fonte: Autor, 2018. 
 

4.5 Modelo de check-list de verificação 

 
As listas de verificação (check-lists) utilizadas durante a inspeção predial para cada 

subsistema serão mostradas a seguir: 

 

Tabela 13 - Check-list sistemas de vedação e revestimentos. 

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PISOS E FORROS 
( ) CONCRETO ARMADO  ( X ) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS             
(  ) MADEIRA ( ) PLACA CIMENTÍCIA (  ) PANO DE VIDRO ( ) GESSO 
ACARTONADO ( ) PEDRA (X ) SUBSTRATO DE REBOCO (  ) ELEMENTO 
CERÂMICA     ( ) PELÍCULA DE PINTURA (X) CERÂMICO ( ) LAMINADO ( ) 
PEDRA ( ) CIMENTO QUEIMADO  (  ) 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. Manchamento, vesículas, descoloração da pintura, sujidades X   
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Tabela 14 - Check-list sistemas de vedação e revestimentos (conclusão). 

ANOMALIAS S N NA 
8. Ineficiência no rejuntamento/emendas  X  
9. Outro: Recalque da calçada X   
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará ,2018. 

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

 

Tabela 15 - Sistemas de esquadrias e divisórias. 

TELHAMENTO - ESTRUTURA DO TELHAMENTO - RUFOS E CALHAS - 
LAJES IMPERMEABILIZADAS 
(X) CERÂMICO ( ) FIBROCIMENTO   (  ) METÁLICO (  ) VIDRO TEMPERADO   
(  ) MADEIRA (  ) PVC ( ) CONCRETO (  ) ALUMÍNIO (  ) FIBRA DE VIDRO         
(  ) PRÉ-MOLDADA 
OUTRO: 
ANOMALIAS S N NA 
1. Vedação deficiente X   
2. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão X   
3. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas X   
4. Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento  X  
5. Fixação deficiente  X  
6. Vibração  X  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará ,2018. 

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

 

Tabela 16 - Checklist de cobertura. 

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS,  PISOS E FORROS 
( ) CONCRETO ARMADO  ( X ) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS             
(  ) MADEIRA ( ) PLACA CIMENTÍCIA (  ) PANO DE VIDRO ( ) GESSO 
ACARTONADO ( ) PEDRA (X ) SUBSTRATO DE REBOCO (  ) ELEMENTO 
CERÂMICA     ( ) PELÍCULA DE PINTURA (X) CERÂMICO ( ) LAMINADO ( ) 
PEDRA ( ) CIMENTO QUEIMADO  (  ) GESSO (X) PVC ( ) PLACA CIMENTÍCIA 
ANOMALIAS S N NA 
1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, 
movimentações estruturais, assentamento plástico 

  X 

2. Irregularidades geométricas, deformações excessivas X   
3. Falha nos elementos de fixação X   
4. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, 
trincas 

X   

5. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos X   
6. Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento X   
7. Perda de estanqueidade, porosidade excessiva X   
8. Manchamento, sujidades 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   
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Tabela 17 - Checklist de cobertura (conclusão). 

ANOMALIAS S N NA 
13. Subdimensionamento  X  
14. Obstrução por sujidades X   
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará ,2018. 

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

 

Tabela 18 - Checklist de instalações. 

ANOMALIAS S N NA 
1. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão X   
2. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas X   
3. Entupimentos  X  
4. Vazamentos e infiltrações X   
5. Não conformidade na pintura das tubulações  X  
6. Irregularidades geométricas, deformações excessivas X   
7. Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior  X  
8.Ineficiência na abertura e fechamento, nos trincos e fechaduras  X  
9. Ausência de cordoalhas de aterramento entre as portas e o 
corpo dos quadros elétricos 

X   

10. Ineficiência de funcionamento (abertura, acendimento) X   
11. Lâmpadas queimadas ou ausência de lâmpadas X   
12. Risco de descarga elétrica  X  
13. Indícios de vazamentos de gás  X  
14. Ausência/ inadequação do certificado de manutenção X   
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará ,2018. 

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

 

Tabela 19 - Checklist De Instalações Elétricas. 

ANOMALIAS S N NA 
1. Aquecimento   X 
2. Condutores deteriorados   X 
3. Ruídos anormais  X  
4. Caixas inadequadas/danificadas X   
5. Centro de medição inadequado   X 
6. Quadro não sinalizado X   
7. Diagrama Unifilar não constante no Quadro. X   
8. Instalação e caminho dos condutores inadequado. X   
9. Caixa de Passagem/Eletroduto Inadequado. X   
10. Quadro obstruído/trancado.  X  
11. Quadro sem identificação dos circuitos. X   
12. Quadro com instalações inadequadas. X   
13. Ausência de proteção do barramento. X   
14. Aquecimento/Falhas em Tomadas e Interruptores.  X  
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 
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Tabela 20- Checklist de combate a incêndio. 

Medidas de segurança contra incêndio 

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

S N NA 

1. Saídas de emergência X   
2. Sinalização de emergência  X  
3. Iluminação de emergência  X  
4. Extintores X   
5. Central de Gás  X  

1. Saídas de emergência S N N/A 
1.1 Porta(s) abre(m) no sentido correto?  X  
1.2 Portas, acessos e descargas desobstruídos? X   
1.3 Existem placas de sinalização?  X  
1.4 Possui PCF?   X 
1.4.1 Se sim, provida de barra antipânico?   X 
1.4.2PCF permanece destrancada?   X 
1.4.3Componentes em condições adequadas?   X 
1.5 Quantidade de escadas/rampas (se houver) adequada?:   X 
1.5.1 Tipo de escada adequado?:   X 
1.5.2 Largura adequada?:   X 
1.5.3 Piso dos degraus em condições antiderrapantes?   X 
1.5.4 Existe guarda corpo?   X 
1.5.5 Altura regular   X 
1.5.6 Existe corrimão?   X 
1.5.7 Altura regular (0,80m a 0,92m)?   X 
1.5.8 Quantidade de saídas adequada?: X   
1.5.9 Largura adequada?: X   
1.5.10 Largura dos acessos/descargas: 1,43m 

2 - Sistema de sinalização de emergência S N NA 
2.1 – Existente:  Tipos: Proibição  X  
2.1.1                                                Alerta   X 
2.1.2                                                Orientação e salvamento   X 
2.1.3                                                Equip. de combate a incêndio   X 
2.1.4                                            Complementar   X 
2.2 Altura mínima correta?   X 
2.3 Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra?   X 
2.4 Forma, dimensão e cor de acordo com a NBR 13434-2 ?   X 
3 - Sistema de iluminação de emergência S N NA 
3.1 Existente?  X  
3.2 Quantidade de luminárias (adequada?):   X 
3.3 Está ligada à tomada de energia (carregando)?   X 
3.4 Funciona se retirado da tomada ou utilizando o botão de teste?   X 
3.5 Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra? Quantidade 
adequada? 

  X 

4 - Sistema de Proteção por Extintores de incêndio S N NA 
4.1 Existente? X   
4.2 Quantidade (adequada?):  X  
4.3 Localização adequada? X   
4.4 Tipo(s) adequado(s)?  X  
4.5 Sinalização vertical  adequada? (placa fotoluminescente, conforme 
NBR 13434, altura mínima 1,80m) 

 X  
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Tabela 21- Checklist de combate a incêndio (conclusão). 

4 - Sistema de Proteção por Extintores de incêndio (conclusão) S N NA 

4.6 Sinalização horizontal adequada? (1 m
2 - vermelho interno e 

amarelo externo) 

 X  

4.7 Fixação parede/apoio em suporte adequada? (máx. 
1,60m/entre 0,10m e 0,20m ) 

X   

4.8 Área abaixo desobstruída? X   
4.9 Boa visibilidade? X   
4.10 Cilindro em condições adequadas (nenhum dano ou corrosão)? X   
4.11 Estão devidamente lacrados? X   
4.12 Dentro do prazo de validade ?  X  
4.13 Dentro do prazo de realização do teste hidrostático?  X  
4.14 Quadro de instruções e selo do INMETRO legíveis? X   
4.15 Mangueira e válvula, adequadas para o tipo? X   
4.16 Mangueira e válvula aparentemente em condições de ser  usadas? X   
4.17 No caso de CO2, punho e difusor aparentemente em condições 
de serem usadOs? 

  X 

4.18 No caso de extintores sobre rodas, conjunto de rodagem e 
transporte aparentemente em condições de ser usado? 

  X 

4.19 Ponteiro indicador de pressão na faixa de operação? X   
4.20 Orifício de descarga desobstruído? X   
6- Central de GLP S N NA 
6.1 Central de GLP (existente?):  X  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018). 

 

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 

a10, sendo a pontuação mais baixa representativa de risco mínimo e a pontuação mais elevada 

representativa de risco máximo. As diretrizes para este tipo de avaliação foram descritas no 

item 2.1.11. 
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4.6.1 Análise das falhas e anomalias (Método GUT) 
 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 3 - Fiação exposta 

 

G U T PONTOS 
6 3 3 12 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Instalação inadequada. 

 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Fiação exposta. Local: Divisão de Vigilância e Segurança 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Colocação de eletrodutos para passagem dos fios até a tomada. (90 dias). 

 

ORIGEM FOTO 
Funcional Figura 4 - Lâmpadas queimadas 

 

G U T PONTOS 
6 10 6 22 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Término da vida útil das lâmpadas. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Lâmpadas qeuimadas. Corredor 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Substituição das lâmpadas. (60 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 5 - Quadro elétrico aberto 

 

G U T PONTOS 
10 6 3 19 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Colocação de fios no quadro além da 

capacidade e perca da tampa do quadro. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Quadro elétrico sem tampa e quantidade 

de cabos acima do permitido. 
Local: Expansão 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Colocação de um novo quadro com porte maior.(90 dias) 

 
ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 6 - Botijão de gás em local inadequado 

 

G U T PONTOS 
10 6 6 22 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Armazenamento inadequado de GLP (gás 

liquefeito de petróleo) 

ANOMALIA FONTE – AUTOR 
Risco de vazamento de gás em ambiente 

fechado. 
Local: Copa 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Retirada do botijão de gás ou implantação de um sistema de ventilação adequado para 

o uso. (30 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógeno Figura 7 - Quadro de disjuntores sem identificação 

 

G U T PONTOS 
10 1 10 21 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Não colocação das etiquetas de 
identificação dos disjuntores. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Ausência de etiquetas de  identificação 

dos disjuntores. 
Local: Corredor 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Identificar por meio de etiquetas os disjuntores e colocar os avisos necessários. (30 

dias) 
 

ORIGEM FOTO 
Natural Figura 8 - Tubulação inadequada do condensador 

 

G U T PONTOS 
6 10 3 19 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Ausência de tubulação adequada para 

condução da água dos ar condicionados. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Destinação inadequada da água do 
condensador; umidade nas paredes 

Local: Externo 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Instalação correta de tubulação para conduzir a água condensada do ar condicionado. 

(90 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 9 - Ar condicionado deteriorado 

 

G U T PONTOS 
3 10 6 19 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Deterioração do ar 

condicionado. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Má funcionamento do ar 

condicionado 
Local: Setor de análise e custos. 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Substituição do ar condicionado. (120 dias) 

 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 10 - Ausência de tubulação do condensador 

 

G U T PONTOS 
1 10 1 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Instalações inadequadas de ar 
condicionado. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Vazamentos no condensador. Local: Externo 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Instalação de tubulação para destinação da água do condensador.(150 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 11 - Instalação hidráulica inadequada 

 

G U T PONTOS 
1 1 1 3 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Instalação hidráulica inadequada. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Instalação hidráulica inadequada. Local: Banheiro 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Remoção da instalação e recolocação por dentro do reboco. (180 dias) 

 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 12 - Abertura no revestimento externo 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 9 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Instalação inadequada da tubulação de ar 
condicionado. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Abertura no revestimento externo Local: Área externa 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Adequação da tubulação de ar condicionado e fechamento do buraco e pintura.(180 

dias) 
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ORIGEM FOTO 
Natural Figura 13 - Presença de cupins na edificação 

 

G U T PONTOS 
8 10 8 26 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Proliferação de cupins no telhado. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Presença de cupins no telhado Local: Área externa 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Utilização de pesticida para eliminação do cupim e substituição de partes da estrutura 

de madeira do telhado danificadas.(30 dias) 
 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 14 - Destacamento da pintura 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Destacamento da pintura devido à 
umidade. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Destacamento de pintura Local: Expansão, Secretaria 

DVTRAN/DIURB, Chefia DVTRAN. 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO 

Fazer aimpermeabilização adequada no banheiro vizinho à sala, posteriormente 
remover pintura com espátula, deixando a superfície uniforme e realizar a pintura 

seguindo processos normatizados. (150 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 15 - Fissuração do revestimento da parede 

 

G U T PONTOS 
3 6 10 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Recobrimento de um reboco antigo 
utilizando-se uma argamassa mais forte. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Fissuração do revestimento da parede Local: Expansão 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Quebrar o revestimento e fazer um novo a fim de se obter uma argamassa uniforme. 

Depois pintar novamente. (150 dias) 
 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 16 - Revestimento externo inadequado 

 

G U T PONTOS 
6 8 1 15 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Quebra do revestimento externo para 
algum fim. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Revestimento externo inadequado. Local: Área externa 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Aplicação de reboco e pintura.(150 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 17 - Falta de pintura 

 

G U T PONTOS 
1 6 1 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Quebra do revestimento para passagem da 
instalações elétrica e posterior 

revestimento com gesso. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Falta de pintura Local: Corredor, Secretaria DVS. 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Lixamento da superfície e aplicação de pintura.(180 dias) 

 
 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 18 - Abertura no revestimento interno 

 

G U T PONTOS 
6 10 3 19 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Quebra do revestimento para passagem de 
instalações. 

ANOMALIA FONTE – AUTOR 
Abertura no revestimento interno Local: Secretaria DVTRAN/DIURB 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Aplicação de argamassa para fechar o buraco e pintura. (150 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 19 - Espaço entre janela e peitoril 

 

G U T PONTOS 
6 10 1 17 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Peitoril construído de forma inadequada, 
sem ressalto para barramento da água. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Peitoril da janela inadequado Local: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Vedação do espaço entre a janela e o peitoral. (150 dias) 

 

ORIGEM FOTO 
Funcional Figura 20 - Porta de madeira deteriorada 

 

G U T PONTOS 
3 3 1 7 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Deterioração da porta com o tempo. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Esquadrias de madeira danificada. Local: Banheiro, expansão. 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Substituição das portas de madeira das salas e banheiros. (180 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 21 - Vidro quebrado 

 

G U T PONTOS 
3 1 1 5 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 
Impacto. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Vidro da esquadria quebrado. Local: Expansão 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Substituição do vidro quebrado. (180 dias) 

 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 22 - Partes faltando da divisória 

 

G U T PONTOS 
3 10 1 14 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Retirada das divisórias 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Partes faltando da divisória Local: Chefia DVS 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Colocação da parte de cima da divisória. (150 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 23 - Extintor vencido e inadequado 

 

G U T PONTOS 
8 6 6 20 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Ausência de projeto de incêndio e/ou erro 

na instalação; falta de manutenção dos 
extintores existentes. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Quantidade de extintores insuficiente, tipo 

errado e fora da validade. 
Local: Todo bloco. 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Redimensionar o sistema de extintores de incêndio, instalar adequadamente e realizar 

manutenção. (30 dias) 
 

ORIGEM Sem figura 
Endógena Sem foto, uma vez que a instalção não 

possui sinalização de emergência. G U T PONTOS 
8 10 1 19 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desconhecida. 
ANOMALIA  

Inexistência de iluminação de emergência. Local: Corredor 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO 

Instalação de iluminação de emergência no edifício. (90 dias) 
 

ORIGEM Sem figura 
Endógena  

G U T PONTOS 
8 10 1 19 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Desconhecida. 
ANOMALIA  

Saídas de emergência: portas não abrem 
no sentido da saída; falta sinalização da 

rota de fuga e saídas. 

Local: Corredor 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Redimensionar as saídas de emergência e rota de fuga, adequando-as às normas.(120 

dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 24 - Revestimento do piso quebrado 

 

G U T PONTOS 
1 1 3 5 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Assentamento inadequado da cerâmica 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Piso interno quebrado Local: Expansão 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Substituição da cerâmica quebrada.(180 dias) 

 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 25 - Revestimento da calçada desnivelado 

 

G U T PONTOS 
6 3 6 21 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Recalque do baldrame 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Piso da calçada desnivelado e quebrado e 

sem acessibilidade de rampa para 
cadeirantes 

Local: Área externa 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Demolição do piso, refazer o baldrame e colocação de novo piso.(90 dias) 
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ORIGEM Sem figura 
Endógena  

G U T PONTOS 
1 10 1 12 

RISCO 
Médio 

CAUSA 
Desconhecida. 
ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 

Ausência de Central de gás; Local: Todo o prédio. 
MEDIDA SANEADORA – PRAZO 

Projeto e implantação de uma central de gás. (120 dias) 
 

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 26 - Forro de PVC quebrado 

 

G U T PONTOS 
8 8 8 24 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desmontagem do forro e remontagem 

inadequada. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Forro de PVC quebrado Local: Corredor 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Substituição do forro ou melhor fixação dele.(30 dias) 
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ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 27 - Diferença de tonalidade do piso 

 

G U T PONTOS 
1 1 1 3 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Substiuição de uma parte do piso 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Diferença na tonalidade do piso em um 

mesmo ambiente. 
Local: Secretaria DVS 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Substituição do piso por um uniforme. (180 dias) 

 

ORIGEM FOTO 
Endógeno Figura 28 - Forro de PVC prestes a cair 

 

G U T PONTOS 
8 8 8 24 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Fixação inadequada do forro na laje. 

ANOMALIA Fonte: Autor, 2018. 
Forro de PVC cedendo Local: Expansão 

MEDIDA SANEADORA – PRAZO 
Fixação adequada do forro nos montantes. (30 dias) 

 

 

4.6.2 Definição das prioridades com relação à correção das anomalias e das falhas 

  

Na tabela 16 estão classificadas as anomalias na ordem crescente de prioridades. 
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Tabela 22 - Prioridade para solução das falhas e anomalias. 

PRIORIDADE ANOMALIA GUT PRAZO 
1 Presença de cupins no telhado 26 30 dias 
2 Forro de PVC cedendo 24 30 dias 
3 Forro de PVC quebrado 24 30 dias 
4 Risco de vazamento de gás em ambiente fechado. 22 30 dias 

5 
Ausência de etiquetas de identificação dos 
disjuntores. 

21 30 dias 

6 Piso da calçada desnivelado e quebrado 21 90 dias 

7 
Quantidade de extintores insuficiente, tipo errado e 
fora da validade. 

20 30 dias 

8 Inexistência de iluminação de emergência. 19 90 dias 

9 
Destinação inadequada da água do condensador; 
umidade nas paredes 

19 90 dias 

10 
Quadro elétrico sem tampa e quantidade de cabos 
acima do permitido. 

19 90 dias 

11 Má funcionamento do ar condicionado 19 120 dias 

12 
Saídas de emergência: portas não abrem no sentido 
da saída; falta sinalização da rota de fuga e saídas.  

19 120 dias 

13 Destacamento de pintura 19 150 dias 
14 Fissuração do revestimento da parede 19 150 dias 
15 Abertura no revestimento interno 19 150 dias 
16 Peitoril da janela inadequado 17 150 dias 
17 Revestimento externo inadequado. 15 150 dias 
18 Partes faltando da divisória 14 150 dias 
19 Fiação exposta. 12 90 dias 
20 Lâmpadas qeuimadas. 22 60 dias 
21 Ausência de Central de gás;  12 120 dias 
22 Vazamentos no condensador. 12 150 dias 
23 Abertura no revestimento externo 9 180 dias 
24 Falta de pintura 8 180 dias 
25 Esquadrias de madeira danificada. 7 180 dias 
26 Vidro da esquadria quebrado. 5 150 dias 
27 Piso interno quebrado 5 180 dias 
28 Instalação hidráulica inadequada. 3 180 dias 

29 
Diferença na tonalidade do piso em um mesmo 
ambiente. 

3 180 dias 

Fonte: Autor, 2018. 
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4.7 Avaliação da edificação 

 

4.7.1 Avaliação das Condições de Manutenção da Edificação 

 

Com base nas inspeções realizadas verificou-se que a edificação não possui 

plano/manual de manutenção da edificação. Admite-se que, mesmo que haja em sua operação 

histórico não documentado de manutenção, a mesma foi realizada em não conformidade com 

a norma ABNT NBR 5674/1999.  

 

4.7.2 Avaliação do uso da edificação 

 

Com base no projeto arquitetônico fornecido verificou-se que a edificação pode ser 

classificada em Uso Regular, uma vez que se encontra ocupada e utilizada de acordo com o 

uso previsto no projeto. 

 

4.7.3 Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança da Edificação 

 

Uma vez que não foram constadas anomalias estruturais visíveis a olho nu e a 

edificação está de acordo com o seu projeto. Pode-se classificar a edificação como 

REGULAR no aspecto da Estabilidade e Segurança Estrutural. 

 

4.7.4 Avaliação das Condições de Segurança Contra Incêndio 

 

Com base nas inspeções já descritas anteriormente neste laudo pode-se classificar a 

edificação como IRREGULAR no aspecto das Condições de Segurança Contra incêndio. 

 

4.8 Prescrições/recomendações da inspeção 

 

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

Esquadrias e Divisórias e Instalações passíveis de verificação visual de maneira geral, têm-se 

as seguintes recomendações: 

a) Impermeabilização nos pontos de infiltração, principalmente na parte debaixo das 

paredes externas, banheiros e no telhado; 
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b) Reparo nas paredes em que há fissuras e pintura das paredes em que há diferença 

de tonalidades ou destacamento da pintura existente; 

c) Substituição ou reparo das esquadrias de madeiras que se encontram deterioradas; 

d) Fixação correta dos locais onde ou forro de PVC está quebrado ou prestes a ceder; 

e) Substituição do piso onde há diferença de revestimento no mesmo ambiente e 

substituição das cerâmicas quebradas; 

f) Demolir a calçada existente, reforçar o baldrame e fazer uma nova calçada, além 

da colocação de uma rampa que garanta acessibilidade ao edifício; 

g) Tamponamento de aberturas existentes nas paredes, tanto externas como internas.  

 

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

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

recomendações: 

a) Organização dos locais onde há fiação exposta ou tomadas abertas, com a 

colocação de eletrodutos ou canaletas e o fechamento das tomadas. 

b) Identificação por meio de etiquetas dos quadros elétricos; 

c) Substituição das tampas dos quadros elétricos existentes; 

d) Substituição das lâmpadas queimadas. 

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

as seguintes recomendações: 

f) As tubulções dos drenos dos aparelhos de ar condicionado devem ser embutidas 

ou descer junto às paredes; 

g) Todos os circuitos de ar condicionado devem ser identificados adequadamente; 

h) Colocar todos os avisos, sinalizações, alarmes e iluminações de emergência na 

plataforma. 

 

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

seguintes recomendações: 

a) 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. 

b) 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; 
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c) Substiuição dos extintores existentes por extintores recomendados pelas Normas 

de acordo com o tipo da edificação e que estejam dentro da validade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A inspeção predial é algo de suma importância que visa garantir o prolongamento da 

vida útil das edificações, o correto funcionamento de suas partes e, principalmente, a 

segurança dos seus usuários. A realização de inspeções periódicas irá reconhecer as falhas e 

anomalias existentes na edificação e orientar aos responsáveis pela edificação as medidas 

necessárias a fim de prevenir problemas futuros e corrigir os já existentes. Com a aprovação 

da lei 9.913 de 2012 em Fortaleza, este tema ganhou bastante destaque, principalmente, no 

ramo da engenharia. A necessidade agora de que os edifícios passem por manutenções 

periódicas, exige que os engenheiros se capacitem sobre o assunto, a fim de que tenham 

condições de realizar inspeções prediais, 

Desse modo, este trabalhou buscou orientar à realização de uma inspeção predial 

através de uma metodologia baseada na norma do IBAPE/2012, onde se propõe realizar uma 

lista de verificação dos subsistemas que compõem a edificação. Posteriormente, após 

identificar as falhas e anomalias presentes na edificação, foi definido uma ordem de 

prioridades dos problemas a serem tratadas e os prazos com que a solução destes devem 

ocorrer. 

Assim, fica evidente que para a realização de uma inspeção completa, confiável e 

eficaz na solução dos problemas, faz-se necessário a existência de uma equipe 

multidisciplinar habilitada e que tenha conhecimentos das normas técnicas vigentes e seus 

critérios, para que possa avaliar da melhor forma possível a edificação. Portanto, será possível 

garantir o uso correto da edificação, além de segurança e conforto aos seus usuários. 
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