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RESUMO 

 

Este trabalho visa desenvolver um estudo de caso de inspeção predial do prédio do Diretório 

Central dos Estudantes da Universidade Federal do Ceará de acordo com as normas do 

IBAPE e com a utilização de check-lists (listas de verificações) para auxiliar na elaboração do 

laudo técnico. Os sistemas construtivos inspecionados foram: estrutural; instalações 

hidráulicas e elétricas; revestimentos externos em geral; esquadrias; revestimentos internos; 

telhados e combate a incêndio. A inspeção do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), apesar de ser necessária, não foi realizada. As anomalias e falhas 

identificadas durante a visita técnica foram devidamente descritas e fotografadas, 

posteriormente, os riscos foram avaliados, as prioridades para manutenção estabelecidas pelo 

método GUT e dispostas na forma de resultados deste trabalho, juntamente com 

recomendações de medidas saneadoras e a proposta de plano de manutenção adequado. 

 

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



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to develop a case study of building inspection of the building of the Central 

Directory of students of the Federal University of Ceará in accordance with the norms of 

IBAPE and with the use of check-lists (lists of checks) to assist in the preparation the 

technical report. Constructive systems inspected were: structural; hydraulic and electrical 

installations; external coatings in General; frames; internal coatings; roofs and fire fighting. 

The inspection of lightning protection system (SPDA), despite being needed, was held. The 

anomalies and flaws identified during the technical visit was properly described and 

photographed, afterwards, the risks have been assessed, priorities established maintenance by 

GUT and arranged in the form of results of this work, along with recommendations of 

measures taken and the proposal of appropriate maintenance plan. 

 

Keywords: Building maintenance. Building inspection. Check-list of building inspection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As edificações são planejadas para atender às necessidades dos usuários durante 

toda a vida útil de projeto (VUP) proporcionando segurança, confiabilidade e desempenho 

para as quais foram criadas. Dessa forma, devem ser realizadas manutenções periódicas para 

que os requisitos de desempenho não atinjam níveis inferiores aos exigidos pela ABNT NBR 

15575 (partes 1 a 6). Portanto, a inspeção predial é essencial, seja para a detecção, 

monitoramento, correção de problemas que possam ocorrer ou para a criação de um plano de 

manutenção.  

Com o aumento da conscientização para a importância da manutenção predial nos 

últimos anos, devido à ocorrência de grandes acidentes, a busca pela inspeção predial 

aumentou, pois é o instrumento utilizado para analisar o desempenho das estruturas e avaliar a 

necessidade de manutenção ou reparo de peças. 

Além de tornar a edificação mais segura, a manutenção preventiva gera benefícios 

econômicos, pois, os seus custos são em torno de cinco vezes menores que os custos com 

obras de reparo (Sitter, 1984 apud HELENE, 1997). 

 

Figura 1: Evolução de custos pela fase de intervenção (Lei de Sitter) 

 

 Fonte: (Sitter, 1984 apud HELENE, 1997). 

 

O plano de manutenção interfere diretamente na estimativa de vida útil da 

edificação e, sua correta elaboração aliado ao cumprimento das atividades técnicas 

especificadas nesse plano, acarretarão em um acréscimo considerável no valor da vida útil 

final. Para definir um bom plano podem-se utilizar diferentes métodos. Um frequentemente 

utilizado é a matriz GUT (Gravidade x Urgência x Tendência), onde a gravidade considera a 
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intensidade dos danos que os problemas identificados podem causar se não atuar sobre ele, a 

urgência é considerado o tempo para a resolução do problema de uma situação, a tendência é 

classificada como tendência de evolução da situação considerando o desenvolvimento que o 

problema terá na ausência da ação. A partir da caracterização das manifestações patológicas 

através desta matriz que será definida a ordem de reparação. 

Para Costa e Zancan (2012), os problemas patológicos constantemente se 

manifestam na forma de umidade, trincas, fissuras descolamento de pinturas, revestimentos, 

entre outras. Dessa forma, a manutenção periódica das edificações se tornam indispensáveis 

para sua conservação. 

Diversos fatores podem ocasionar em anomalias na estrutura de uma edificação, 

dentre eles a incompatibilidade entre projetos, problemas na execução, materiais utilizados 

que são inadequados ou não especificados no projeto e negligência quanto à manutenção. 

(SOUZA E RIPPER, 1998). 

Sabe-se que já ocorreram muitos acidentes com graves consequências. Então foi 

criada em 16 de julho de 2012 a Lei N° 9.913, que dispõe sobre a 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. 

 

1.1. Problema motivador 

 

Nos últimos anos, a inspeção predial tem ganhado destaque no cenário nacional 

devido à ocorrência de grandes acidentes ocasionados por mau uso ou falta de manutenção 

nas edificações. Como os materiais utilizados na construção deterioram-se com o passar do 

tempo, a inspeção é imprescindível para analisar o desempenho das estruturas e avaliar a 

necessidade de manutenção ou reparo de peças. 

 Além disso, a necessidade de reduzir custos e atingir metas de prazo, muitas 

vezes, faz com que empresas usem materiais de baixa qualidade e serviços sejam mal 

executados. Este último fator pode ser realçado pela predominância de mão de obra 

desqualificada nos canteiros de obra ao redor do Brasil. 

Um plano de inspeção periódica seguido de intervenções nas áreas que necessitam 

de algum reparo na edificação é necessário para satisfazer os critérios pelos quais ela foi 

projetada, servindo para combater possíveis falhas ou anomalias presentes na edificação. 

Porém, muitos gestores prediais e condôminos ainda veem a inspeção predial como um custo 

elevado a ser gasto. Dessa forma, muitas vezes, deixam de fazê-la ou a fazem por conta 
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própria, fazendo apenas pequenos reparos onde julgarem, sem o devido conhecimento 

técnico, necessário. 

 

1.2. Questões de pesquisa 

 

a) A edificação está cumprindo a funcionalidade para qual foi projetada? 

b) Quais tipos de anomalias ou falhas existem na edificação em estudo? 

c) Quais as causas dos problemas presentes na edificação? 

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

e) Quais as prescrições técnicas recomendadas? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Realizar estudo de caso de inspeção predial no Diretório Central dos Estudantes 

da Universidade Federal do Ceará, localizado no centro de Fortaleza/CE. 

 

1.3.2. Objetivo específico 

 

a) Realizar check-list de inspeção predial na edificação para identificar falhas e 

anomalias. 

c) Estabelecer a ordem de prioridade de tratamento das manutenções das 

manifestações patológicas. 

d) Propor planos de manutenções preventiva e corretiva. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Inspeção predial 

 

A inspeção predial é uma ferramenta da engenharia diagnóstica cuja finalidade é a 

qualidade predial, uma ferramenta para auxiliar na manutenção predial, uma vez que indica 

conformidades e não conformidades de uma edificação, fazendo recomendações técnicas na 

maioria dos casos (GOMIDE et al., 2006). 

Em 1999, a inspeção predial chegou ao Brasil, através de um trabalho técnico 

apresentado no X Congresso de Avaliações e Perícias de Engenharia – COBREAP que teve 

objetivo de destacar a importância de se preservar a segurança das edificações através da 

manutenção (GOMIDE, 2013). A partir daí foram desenvolvidas técnicas preventivas e os 

estudos foram aprofundados. 

 Em 2001, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Estado de São Paulo 

(IBAPE/SP) lançou a primeira norma técnica oficial, proporcionando uma padronização dos 

procedimentos para realização de uma inspeção predial em todo o Brasil.  

De acordo com um estudo realizado pela Câmara de Inspeção Predial do 

IBAPE/SP, os acidentes ocorridos em edificações com mais de trinta anos faz uma relação 

entre “causa/efeito” dos acidentes e a forte relação com a manutenção predial. O estudo 

evidencia que 66% das prováveis causas e origens dos acidentes estão diretamente 

relacionadas à deficiência ou à ausência de manutenção, à perda precoce de desempenho e à 

deterioração acentuada; e 34% dos acidentes possuem causa e origem relacionada a anomalias 

construtivas (IBAPE/SP, 2012). 

 

Figura 2: Distribuição da incidência dos acidentes prediais por tipo de origem. 

 

Fonte: IBAPE/SP (2012) 
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Percebe-se que é necessário programar um sistema de inspeção predial, para 

realizar avaliações periódicas das condições técnicas, de uso e de manutenção dos edifícios, 

prolongando a vida útil da edificação. 

 

2.2. Etapas da inspeção predial 

 

a) Determinação do nível de inspeção; 

b) Verificação e análise da documentação; 

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

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. 

 

2.2.1. Nível de inspeção predial 

 

A inspeção predial é classificada de acordo com a sua complexidade e elaboração 

do laudo, de acordo com as características construtivas, de manutenção e de operação da 

edificação em estudo. Além disso, a necessidade de formação de uma equipe multidisciplinar 

para elaboração do laudo também é considerada. Essa classificação da inspeção é realizada 

pelo inspetor de acordo com as características e finalidade da edificação, seguindo as 

orientações da norma técnica da IBAPE. Os níveis e suas especificações definidas pela norma 

estão detalhados a seguir. 
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a) Nível 1 

 

Inspeção Predial realizada em edificações consideradas simples, 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 

 

Inspeção realizada em edificações com complexidade técnica média, de 

manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos 

médios e com sistemas convencionais. Normalmente a manutenção de seus equipamentos é 

realizada por empresas terceirizadas. É necessário mais de um profissional habilitado e as 

conclusões são fundamentadas em observações dos profissionais assim como pode conter 

resultados de ensaios. 

 

c) Nível 3 

 

Inspeção realizada em edificações com alta complexidade técnica, de manutenção 

e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos superiores e 

com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificações com vários 

pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. Nesse nível de inspeção predial, 

obrigatoriamente, é executado na edificação um Manutenção com base na ABNT NBR 

5674/1999 – Manutenção de edificações - procedimento. A Inspeção Predial nesse nível é 

elaborada por profissionais habilitados em de mais de uma especialidade as conclusões são 

baseadas tanto nas percepções dos inspetores como nos ensaios e exames laboratoriais. 

 

2.2.2. Documentação 

 

A documentação é fundamental para verificar a situação da edificação junto aos 

órgãos públicos e para análise prévia da construção. Segue uma transcrição dos documentos 

descritos na norma do IBAPE/2012. Esses documentos são separados por três categorias: 

administrativa, técnica e de manutenção e operação, e cabem ao profissional responsável pela 
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inspeção predial definir quais deles serão necessários de acordo com o tipo e complexidade da 

edificação em estudo. 

 

a) Documentação administrativa: 

 

 Instituição, Especificação, regimento interno e Convenção de Condomínio; 

 Alvará de Construção; 

 Auto de Conclusão; 

 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

 Alvará do Corpo de Bombeiros; 

 Ata de instalação do condomínio; 

 Alvará de funcionamento; 

 Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; 

 Certificado de treinamento de brigada de incêndio; 

 Licença de funcionamento da prefeitura; 

 Licença de funcionamento do órgão ambiental estadual; 

 Cadastro no sistema de limpeza urbana; 

 Comprovante da destinação de resíduos sólidos; 

 Relatório de danos ambientais; 

 Licença da vigilância sanitária; 

 Contas de consumo de energia elétrica, água e gás; 

 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

 Certificado de Acessibilidade. 

 

b) Documentação técnica 

 

 Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

 Projeto executivo; 

 Projeto de estruturas; 

 Projeto de Instalações Prediais; 

 Projeto de Impermeabilização; 

 Projeto de Revestimentos; 
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 Projeto de paisagismo. 

 

c) Documentação de manutenção e operação 

 Manual de Uso, Operação e Manutenção (Manual do Proprietário e do 

Síndico); 

 Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC); 

 Selos dos Extintores; 

 Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA); 

 Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica – SPDA; 

 Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios; 

 Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos 

reservatórios e da rede; 

 Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras; 

 Laudos de Inspeção Predial anteriores; 

 Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de extintores; 

 Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral; 

 Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos; 

 Relatórios de ensaios da água gelada e de condensação de sistemas de ar 

condicionado central; 

 Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás; 

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

 Cadastro de equipamentos e máquinas. 

 

2.2.3. Obtenção de informações sobre a edificação 

 

A coleta de informações adicionais através de entrevistas junto aos usuários, 

síndicos, gestores e funcionários é extremamente importante para obter conhecimento sobre 

histórico da edificação a respeito de reformas ou modificações do projeto original. 

 

2.2.4. Itens do check-list 

 

A inspeção deve ser iniciada com a elaboração de uma lista de verificações para 

auxiliar os inspetores na elaboração do laudo.   
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A lista varia de acordo com o nível de complexidade da edificação e de inspeção a 

ser realizado, componentes e equipamentos dos diferentes sistemas e subsistemas construtivos 

a serem inspecionados. 

Segundo o IBAPE nacional (2012) é recomendado uma inspeção detalhada dos 

seguintes sistemas e elementos construtivos conforme o nível de inspeção contratado: 

 

a) Estrutura; 

b) Impermeabilização; 

c) Instalações hidráulicas, instalações elétricas; 

d) Revestimentos externos em geral; 

e) Esquadrias; 

f) Revestimentos internos; 

g) Elevadores; 

h) Climatização; 

i) Exaustão mecânica; 

j) Ventilação; 

k) Coberturas; 

l) Telhados; 

m) Combate a incêndio; 

n) SPDA. 

 

A partir desta lista deve-se verificar a existência de problemas, o grau de risco de 

cada anomalia e possíveis medidas para sanear o problema. 

 

2.2.5. Classificação das anomalias e falhas 

 

De acordo com a norma nacional do IBAPE (2012, p. 11) 

 
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.  
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a) Anomalias 

 

As anomalias constatadas nas vistorias, por sistema construtivo, conforme sua 

origem. Podem ser classificadas em: 

 Endógenas: são relacionadas aos problemas da construção ou projeto do 

prédio; 

 Exógenas: originárias de fatores externos a edificação, provocados por 

terceiros; 

 Natural: originárias de fenômenos da natureza; 

 Funcionais: originada pela degradação natural e consequente termino da vida 

útil. 

 

b) Falhas 

 

As falhas podem ser classificadas em: 

 

 De planejamento: decorrente da inadequação do plano de manutenção; 

 De execução: proveniente da realização inadequada da manutenção; 

 Operacionais: proveniente da inadequação de registro, controle, rondas e 

demais atividades pertinentes; 

 Gerenciais: originada pela fata de controle da qualidade e dos custos da 

manutenção. 

 

2.2.6. Grau de risco das anomalias e falhas 

 

Após a classificação quanto à origem das anomalias e falhas, faz-se necessário 

classifica-las quanto sua criticidade. Esta leva em consideração o grau de risco que uma 

anomalia ou falha gera aos usuários, meio ambiente e patrimônio. 

Os riscos podem ser classificados como: 

 

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

meio ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando 
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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. Definição de prioridades 

 

Conforme a classificação do grau de risco de cada problema constatado.  A lista 

de prioridades deve disposta em ordem decrescente quanto ao grau de risco e intensidade. 

De acordo com as normas do IBAPE pode-se utilizar a metodologia da matriz 

GUT (Gravidade x Urgência x Tendência) para definir quais problemas devem ser tratados 

primeiro, conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Matriz GUT 

Grau Gravidade Peso 

Total Perdas 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 

Baixa Evento prognosticado para adiante 3 

Nenhuma Evento imprevisto 1 
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(Cont.) 
Grau Tendência Peso 

Total Evolução imediata 10 

Alta Evolução em curto prazo 8 

Média Evolução em médio prazo 6 

Baixa Evolução em longo prazo 3 

Nenhuma Não vai evoluir 1 

Fonte: (Gomide, 2009) 

 

2.2.8. Recomendações técnicas 

 

As recomendações técnicas devem informar medidas para restauração ou 

adequação das anomalias e falhas verificadas na edificação em estudo de forma clara e 

simplificada para possibilitar uma fácil compreensão pelo interessado. Recomenda-se o uso 

de ilustrações, manuais e normas para facilitar possíveis providências por parte do 

contratante. 

 

2.2.9. Avaliação de manutenção e uso 

 

Conforme a norma técnica do IBAPE deve-se realizar a avaliação das condições 

de manutenção, observando o grau de risco e perdas de desempenho devido à incidência de 

anomalias e, principalmente, falhas e a avaliação da regularidade do uso da edificação. 

A verificação da manutenção deverá contemplar os registros dos procedimentos, 

produtos e periodicidade necessária dos serviços de manutenção. Com a análise dos dados 

registrados em check-lists, ao longo do tempo, podem alterar rotinas, incluir novos 

procedimentos e revisar a periodicidade de inspeção e manutenção dos sistemas (GOMIDE et 

al., 2006). 

Deve-se analisar o plano de manutenção e sua execução procurando atender os 

seguintes critérios: 

 

1. Plano de trabalho 

 

 Conformidade do Plano de Manutenção de acordo com o que foi especificado 

pelos fabricantes dos equipamentos e sistemas inspecionados 
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 Conformidade do Plano de Manutenção com as Normas Técnicas e instruções de 

Engenharia. 

 A adequação de rotinas e frequências à idade das instalações, ao uso, exposição 

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

qualidade da manutenção executada. 

 

2. Condições de execução 

 Verificar se há acessibilidade aos equipamentos e sistemas previstos no plano de 

manutenção. 

 Verificar as condições de segurança para os usuários e profissionais envolvidos 

durante a execução da manutenção. 

 

Após a análise dos aspectos citados anteriormente, é necessário observar o 

atendimento aos demais aspectos presentes na norma de manutenção de edificações – ABNT 

NBR 5674/2012. Assim pode-se classificar a manutenção da edificação e de seus sistemas nos 

seguintes termos:  

 

a) Atende; 

b) Atende parcialmente; 

c) Não atende. 

 

Para a avaliação de uso consideram-se os aspectos técnicos do projeto e níveis de 

desempenho estimado. Em caso de inexistência de projetos que estabeleçam os parâmetros 

operacionais de sistemas para a edificação inspecionada, o inspetor deverá classificar as 

Condições de Uso quando houver parâmetros estabelecidos e / ou recomendados em Normas 

Técnicas, Instruções Técnicas ou Leis específicas que contemplem tais sistemas. (IBAPE/SP , 

2012). 

 

Segundo a norma, após a análise o inspetor deve classificar as condições de uso 

da edificação em:  

 

a) Uso regular: quando o uso e ocupação da edificação inspecionada estão de 

acordo com o que foi previsto em projeto; 
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b) Uso irregular: quando o uso e ocupação da edificação inspecionada estão 

divergentes ao que foi previsto em projeto. 

 

2.2.10. Responsabilidades 

 

Os profissionais encarregados pela inspeção predial ficam responsáveis pela 

realização da mesma segundo o escopo e nível de inspeção contratada, bem como da 

observação dos quesitos técnicos e legais relativos às normas e legislações vigentes. 

 

Exime-se de qualquer responsabilidade técnica a empresa ou profissional, quando as 

observações e orientações existentes no Laudo de Inspeção Predial não forem 

implementadas pelo proprietário ou responsável legal da edificação, bem como por 

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

especificação de materiais, e/ou deficiência de manutenção, bem como qualquer 

outra alheia ao trabalho de inspeção procedido. 

Exime-se de qualquer responsabilidade técnica a empresa ou profissional, sobre a 

análise de elementos, componentes, subsistemas e locais onde não foi possível 

executar a Inspeção Predial. Deve-se explicitar a redação específica desses 

impedimentos no laudo. (NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL NACIONAL, pag. 

17). 

 

O profissional deve destacar a necessidade de implementação das recomendações 

do laudo, deve também prever a data para a próxima inspeção dentro dos requisitos legais e 

das aparentes necessidades da edificação. 

 

2.2.11. Laudo técnico 

 

A norma nacional do IBAPE/2012 possui uma listagem de tópicos que devem 

constar no laudo técnico, são eles: 

 

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; 



28 

 

 

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 e/ou 

do CAU. 

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

técnica (RRT). 
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3. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, a inspeção predial deverá, a fim de evitar falhas, 

seguir as etapas presentes no documento de Orientação Técnica para Inspeção Predial e 

Auditoria Técnica, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia 

(IBRAENG), assim como o Termo de Referencia sobre Inspeção Predial em Fortaleza , de 

autoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (CREA-CE). 

Os itens que serão apresentados em forma de resultados neste trabalho são os 

mesmos que devem constar em um Laudo de Vistoria Técnica (LVT), que deverá ser realizado 

para obtenção do Certificado de Inspeção Predial (CIP). 

 

3.1. Etapas da inspeção predial 

 

O estudo de caso seguirá as seguintes etapas: 

 

a) Reunião com gestor predial: para dar início à inspeção predial na edificação 

deverá ser realizada uma reunião com o gestor da edificação com o objetivo de 

realizar um levantamento sobre o histórico de manutenção da edificação, 

agendar uma visita preliminar à edificação e definir detalhes da inspeção 

predial; 

 

b) Visita preliminar à edificação: como em todo trabalho de inspeção predial, será 

feita uma visita prévia a obra para obter informações em campo que não 

tenham sido disponibilizadas anteriormente; 

 

c) Determinação do nível: após a visita preliminar, o nível da inspeção será 

definido e servirá de ponto de partida para a definição de estratégias para a 

realização da inspeção; 

 

d) Análise da documentação da edificação: será solicitada toda a documentação 

administrativa, técnica e de manutenção e operação que é recomendada pela 

norma de inspeção predial do IBAPE/2012, de acordo com o nível de 

complexidade da edificação em estudo. Serão analisados os seguintes sistemas: 

de elementos estruturais; de vedação e revestimento; de esquadrias e divisórias; 
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instalações elétricas; de plataforma e ar condicionado; de prevenção e combate 

a incêndio; 

 

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

list: a vistoria será feita com o auxilio de um check-list para identificar todas as 

não conformidades encontradas, registro fotográfico e comentários pertinentes; 

 

f) Classificação das anomalias e falhas quanto às suas origens: a partir do 

preenchimento do check-list, as origens das não conformidades encontradas na 

edificação serão analisadas. Para isso, serão consideradas as informações 

fornecidas pelos usuários e os projetos disponibilizados pelo gestor predial. 

 

g) Determinação do grau de risco e da matriz GUT: o grau de risco das não 

conformidades encontradas na edificação será definido de acordo com os 

parâmetros de gravidade, urgência e tendência, com notas de 1 a 10, sendo em 

ordem crescente de gravidade dos problemas verificados; 

 

h) Definição de prioridades para manutenção: deverá ser elaborada uma tabela 

determinando quais as prioridades para início das manutenções de acordo com 

a matriz GUT. Dessa forma, os itens com maior nota na matriz, foram os 

priorizados na ordem de manutenção; 

 

i) Avaliação da manutenção e do uso da edificação: será avaliado se ha realização 

de manutenção periódica, se a edificação esta sendo utilizada como proposta 

em projeto e se o plano de manutenção é seguido de acordo com o 

especificado. 

 

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

sua realização: após a listagem e análise das anomalias e falhas da edificação, 

será proposto um plano de manutenção corretivo e preventivo, e estipulado um 

prazo para cada prescrição técnica sugerida; 

 

k) Elaboração do laudo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Identificação e localização da edificação 

 

Tabela 2 – Informações da edificação 

Edificação Diretório Central dos Estudantes da UFC (DCE-UFC) 

Endereço Rua Clarindo de Queiroz, 933 - Centro - CEP 60035-160 - 

Fortaleza – CE 

CNPJ 04.312.248/0001-49 

Fonte: (Autor, 2018) 

 

Figura 3 – Localização da edificação 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

4.2. Descrição da edificação 

 

A edificação do Diretório Central dos Estudantes da UFC é constituída por dois 

pavimentos, possui padrão e complexidade construtiva do tipo baixo e área construída de 

597,74m². O edifício tem 62 anos de idade, foi inaugurado em 1956 e, após ser reformado, foi 

reinaugurado em 2009. Atualmente não são realizadas atividades no edifício. 
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Figura 4 – Placa de reinauguração da edificação 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 5 – Pavimento térreo 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018) 
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Figura 6 – Pavimento superior 

 

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

 

4.3. Nível da inspeção predial 

 

A inspeção realizada no edifício é classificada como nível 1, pois possui padrão e 

complexidade construtiva baixa. 

 

4.4. Documentação solicitada da edificação 

 

4.4.1. Documentação administrativa 

 

Tabela 3 – Documentação administrativa 

Documentação Entregue Analisada 

1. Alvará de Construção Não Não 

2. Certificado de treinamento de brigada de incêndio Não Não 

3. Licença de funcionamento da prefeitura Não Não 

4. Licença de funcionamento do órgão ambiental competente Não Não 

5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, quando 

pertinente 

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 – Universidade Federal do Ceará (2018) 

 

4.4.2. Documentação técnica 

Espera 

Arquivo 

Sala 

Informática 

Hall 3 

Circulação 2 

Reuniões 2 

Reuniões 1 

Cozinha 2 

Zeladoria WC 

4 5 
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Tabela 4 – Documentação técnica 

Documentação Entregue Analisada 

1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Não Não 

2. Projeto executivo Sim Sim 

3. Projeto as built Não Não 

4. Projeto de estruturas Não Não 

5. Projeto de Instalações Prediais Não Não 

5.1. Instalações hidráulicas Não Não 

5.2. Instalações de gás Não Não 

5.3. Instalações elétricas Não Não 

5.4. Instalações de cabeamento e telefonia Não Não 

5.5. Instalações 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 – Universidade Federal do Ceará (2018) 

 

4.4.3. Documentação de manutenção 

 

Tabela 5 – Documentação de manutenção 

Documentação Entregue Analisada 

Manual de Uso, Operação e Manutenção Não Não 

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

Selos dos Extintores Não Não 

Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA) Não Não 

Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica – 

SPDA 

Não Não 

Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios Não Não 

Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água 

dos reservatórios e da rede Não Não 
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(Cont.) 

Documentação Entregue Analisada 

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 

sistemasde 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 – Universidade Federal do Ceará (2018) 

 

4.5. Listas de verificação 

 

A verificação de falhas e anomalias na edificação foi realizada com a utilização de 

listas de verificação (check-lists) para cada subsistema a fim de auxiliar a elaboração do laudo 

técnico. As listas estão dispostas abaixo: 

 

Tabela 6 – Check-list dos sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação 

visual 

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

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

MADEIRA ( ) ALVENARIA DE PEDRA ( ) TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS ( ) 

PRÉ-MOLDADOS ( ) GABIÃO (x) ALVENARIA ( ) VIDRO OUTRO: 

ANOMALIAS SIM NÃO 

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 
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(Cont.) 

ANOMALIAS SIM NÃO 

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.Outro:   x  

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

 

Tabela 7 – Check-list dos sistemas de vedação e revestimentos 

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

ARMADO (x) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS ( ) MADEIRA ( ) PLACA 

CIMENTÍCIA ( ) PANO DE VIDRO ( ) GESSO ACARTONADO ( ) PEDRA (x) 

SUBSTRATO DE REBOCO (x) ELEMENTO CERÂMICO       (x) PELÍCULA DE 

PINTURA (x) CERÂMICO ( ) LAMINADO ( ) PEDRA ( ) CIMENTO QUEIMADO 

(x) GESSO (x) PVC   ( ) PLACA CIMENTÍCIA 

ANOMALIAS SIM NÃO 

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  

8.Ineficiência no rejuntamento/emendas x  

9.Outro:  x 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018) 
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Tabela 8 – Check-list dos sistemas de esquadrias e divisórias 

JANELAS, PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS: (x) ALUMÍNIO ( ) PVC (x) 

MADEIRA (  ) VIDRO TEMPERADO    (x) METÁLICA OUTRO: 

ANOMALIAS SIM NÃO 

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) 

 

Tabela 9 – Check-list dos sistemas de cobertura 

TELHAMENTO, ESTRUTURA DO TELHAMENTO, RUFOS E CALHAS, LAJES 

IMPERMEABILIZADAS(x) CERÂMICO ( ) FIBROCIMENTO: ( ) METÁLICO ( ) 

VIDRO TEMPERADO (x ) MADEIRA ( ) PVC ( x) CONCRETO ( ) ALUMÍNIO ( ) 

FIBRA DE VIDRO ( ) PRÉ-MOLDADA OUTRO: 

ANOMALIAS SIM NÃO 

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  

13.Subdimensionamento  x 

14.Obstrução por sujidades  x 

15.Outro:  x 
 Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018) 
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Tabela 10 – Check-list dos sistemas de reservatórios 

CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS: (x) CONCRETO ARMADO ( ) METÁLICO ( ) 

POLIETILENO ( ) FIBROCIMENTO ( ) FIBRA DE VIDRO ( ) OUTRO: 

ANOMALIAS SIM NÃO 

1.Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, 

movimentações estruturais, assentamento plástico, recalques 
 x 

2.Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, 

segregação 
 x 

3.Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão  x 

4.Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos  x 

5.Irregularidades geométricas, 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.Outro:  x 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018) 

 

Tabela 11 – Check-list dos sistemas de instalações passíveis de verificação visual 

ANOMALIAS SIM NÃO 

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.Indícios de vazamentos de gás  x 

13.Ausência/ inadequação do certificado de manutenção x  

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

 

Tabela 12 – Check-list de Instalações elétricas 

INSTALAÇÕES ELETRICAS  

ANOMALIAS SIM NÃO 

1. Aquecimento.  x 

2. Condutores Deteriorados. x  

3. Ruídos Anormais.  x 

4. Caixas Inadequadas/Danificadas. x  
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(Cont.) 

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) 

 

Tabela 13 – Check-list  do ar condicionado 

EMPRESA DE MANUTENÇÃO  SIM NÃO 

1. Contrato de manutenção  x 

AR CONDICIONADO 

ITEN DE CABINE C NC P NA 

1. As unidades evaporadoras e condensadoras estão limpas.   x  

2. O equipamento não apresenta ruído ou vibrações.   x  

3. Os filtros de ar estão limpos.  x   

4. Não há vazamento de óleo. x    

5. Não há pontos de corrosão. x    

6. Os quadros elétricos estão limpos.  x   

7. Os circuitos estão identificados.  x   

8. As conexões elétricas estão apertadas. x    

9. Não há goteiras na unidade evaporadora. x    

10. Drenos não apresentam vazamento.  x   

11. Sala de máquinas exclusiva para o sistema de ar 

condicionado, não havendo acumulo de materiais diversos. 

   x 

12. O piso, as paredes e o teto da casa de máquinas estão limpos, 

há ralo sifonado, boa iluminação e espaço suficiente no entorno 

do condicionador para a correta e segura manutenção. 

   x 

13. Acesso restrito à casa de máquinas apenas a pessoas 

autorizadas. 

   x 

14. O duto possui portas/acessos de inspeção para visualização 

interna quanto há presença de material particulado (pó). O acesso 

pode ser feito também por grelhas ou difusores de ar, desde que 

se consiga inspecionar a superfície interna do duto. 

   x 

15. Tomada de ar externo está limpa, com filtro, no mínimo, 

classe G1 e dotada de regulador de vazão de ar. 

   x 

16. Suportes/Equipamentos adequados ao uso.  x   
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018) 

Legenda: C = Conforme NC = Não Conforme P = Parcialmente NA = Não se Aplica 
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Tabela 14 – Medidas de segurança contra incêndio 

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Classificação da edificação 

- Quanto à ocupação:  E-3  

- Quanto ao risco:  Médio 

- Quanto à altura:  III 

Área total:  597,74m² N. de pavimentos:  2 

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

Legenda: S = Sim N = Não NA = Não Aplicável 

 

4.6.  Análise das anomalias e falhas (Método GUT) 

 

ORIGEM Figura 7 – Instalação hidráulica inadequada. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

6 6 6 216 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Instalação hidráulica inadequada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Instalação hidráulica irregular LOCAL 

Circulação 1; WC 1; WC 2; Hall 2;Sala de Pinturas.  

MEDIDA SANEADORA 

Retirada das instalações. 

Prazo: 45 dias. 
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ORIGEM Figura 8 –Forro de pvc quebrado. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

6 6 6 216 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Impacto causado por terceiros. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Forro de pvc quebrado. LOCAL 

WC 1. 

MEDIDA SANEADORA 

Substituição da parte quebrada. 

Prazo: 45 dias. 

ORIGEM Figura 9 – Forro de gesso quebrado. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

8 10 8 640 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Fixação inadequada do forro e 

falta de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Forro de gesso quebrado. LOCAL 

Espera; WC 5. 

MEDIDA SANEADORA 

Retirada o forro, reforçar a fixação e substituir as peças danificadas. 

Prazo: 15 dias. 



42 

 

 

ORIGEM Figura 10 – Janela danificada. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

6 8 8 384 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Ausência de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Janela danificada. LOCAL 

Espera; Arquivo. 

MEDIDA SANEADORA 

Substituição da janela. 

Prazo: 45 dias. 

ORIGEM Figura 11 – Tomada danificada. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

10 6 6 360 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Ausência de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Tomada danificada. LOCAL 

Arquivo; Reuniões 1; Zeladoria; Informática; 

Praça. 

MEDIDA SANEADORA 

Substituição da tomada. 

Prazo: 45 dias. 
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ORIGEM Figura 12 – Mictório danificado. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

6 6 1 36 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Ausência de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Mictório danificado. LOCAL 

WC 5. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a limpeza e desentupimento. 

Prazo: 75 dias 

ORIGEM Figura 13 – Aparelho sem acessórios. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

6 6 1 36 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Retirada dos acessórios por 

terceiros. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Aparelho sanitário sem assento e 

ducha. 

LOCAL 

WC 4; WC 5. 

MEDIDA SANEADORA 

Instalar assento e ducha. 

Prazo: 75 dias 
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ORIGEM Figura 14 – Fissura. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

3 6 10 180 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Deformação excessiva. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Fissura. LOCAL 

Praça. 

MEDIDA SANEADORA 

Verificar se a fissura está viva, medir a profundidade, retirar as camadas atingidas e 

realizar reparo. 

Prazo: 60 dias. 

ORIGEM Figura 15 – Luminária danificada. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

6 6 3 108 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Falta de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Luminária danificada e sem 

lâmpada.  

LOCAL 

Hall 2; Sala de pinturas; WC 3; Cozinha 1; Escada; 

Espera; Arquivo; Sala; Hall 3; WC4; WC 5; 

Circulação 2; Reuniões 1; Zeladoria; Reuniões 2; 

Informática; Cozinha. 

MEDIDA SANEADORA 

Verificar se a instalação elétrica está adequada, substituir a luminária e colocar as 

lâmpadas. 

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 16 – Caixa de passagem sem tampa. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 1 9 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Retirada da tampa por terceiros. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Caixa de passagem danificada. LOCAL 

Hall2; Praça; Arquivo; Hall 3; Reuniões 1; 

Zeladoria; Informática. 

MEDIDA SANEADORA 

Acomodar os condutores de forma correta e colocar tampa. 

Prazo: 90 dias. 

ORIGEM Figura 17 – Partes vivas expostas. 

Endógena 

 

 

G U T TOTAL 

8 10 8 640 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Falta de manutenção e retirada 

irregular de equipamentos. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Partes vivas dos circuitos expostas. LOCAL 

Circulação 1; WC1; WC2; Hall 2; Sala de pinturas; 

WC3; Cozinha 1; Praça; Espera; Arquivo; Hall 3; 

WC4; WC5; Reuniões 1; Zeladoria; Informática. 

MEDIDA SANEADORA 

Verificar se a instalação dos condutores está correta, recolocar os equipamentos ou retirar 

os condutores. 

Prazo: 15 dias. 
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ORIGEM Figura 18 – Tubulação irregular. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

6 8 6 288 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Retirada irregular de equipamentos 

e substituição inadequada de partes 

quebradas. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Tubulação irregular. LOCAL 

Hall 3.  

MEDIDA SANEADORA 

Trocar a tubulação e instalar o equipamento 

Prazo: 45 dias. 

ORIGEM Figura 19 – Refletor danificado. 

Funcional 

 

 

 

G U G U 

3 1 3 1 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Desconhecida. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Refletor danificado. 

. 

LOCAL 

Praça. 

MEDIDA SANEADORA 

Verificar se a instalação está correta e substitui-lo. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 20 – Porta danificada. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

3 6 6 108 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Ausência de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Porta de madeira com partes 

quebradas, trinco quebrado, e 

ineficiência na abertura e 

fechamento.  

LOCAL 

Zeladoria; WC 1; WC 2; Sala de pinturas; Cozinha 

1; Escada; Arquivo; WC 4; WC 5; Reuniões 2.  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir as portas. 

Prazo: 60 dias. 

ORIGEM Figura 21 – Porta de alumínio danificada. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

3 3 3 27 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Ausência de manutenção. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Porta de alumínio com partes 

oxidadas e ineficiência no 

deslizamento.  

LOCAL 

Informática.  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir a porta. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 22 – Rejuntamento deficiente. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 1 1 3 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Erro de execução. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Piso com rejuntamento deficiente.  LOCAL 

Todo o prédio.  

MEDIDA SANEADORA 

Retirar o rejunte atual e aplicar um rejunte adequado. 

Prazo: 120 dias. 

ORIGEM Figura 23 – Piso cerâmico com partes quebrado. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

6 6 6 216 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Impacto provocado por terceiros 

em partes fracas por deficiência no 

assentamento. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Cerâmica com partes quebradas 

quebradas.  

LOCAL 

Zeladoria; WC 1; WC 2; Sala de pinturas; WC 3; 

Praça.  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir as peças quebradas. 

Prazo: 45 dias. 
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ORIGEM Figura 24 – Bancada com partes quebradas. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

8 6 6 288 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Impacto provocado por terceiros. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Bancada com partes quebradas.  LOCAL 

Cozinha 2.  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir a peça quebrada. 

Prazo: 60 dias. 

ORIGEM Figura 25 – Bancada arrancada. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 1 9 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Retirada irregular da bancada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Bancada quebrada.  LOCAL 

WC 1.  

MEDIDA SANEADORA 

Retirar as partes quebradas, colocar outra bancada ou rebocar e colocar novo 

revestimento. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 26 – Cobogó quebrado. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

8 8 8 512 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Impacto provocado por terceiros. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Parede cobogó com partes 

quebradas.  

LOCAL 

Cozinha 2.  

MEDIDA SANEADORA 

Refazer a parte quebrada com materiais adequados. 

Prazo: 30 dias. 

ORIGEM Figura 27 – Parede quebrada. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

6 6 3 108 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Retirada inadequada da bancada e 

da pia. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Parede com partes quebradas.  LOCAL 

Cozinha 2.  

MEDIDA SANEADORA 

Rebocar a parte quebrada, colocar novos revestimentos e uma pia. 

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 28 – Ar condicionado irregular. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

6 3 1 18 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Instalação irregular. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Unidade condensadora instalada 

em local inadequado e com dreno 

inadequado.  

LOCAL 

Hall 2.  

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a retirada da unidade condensadora e instala-la em local adequado e realizar 

reparos da parede danificada pela instalação. 

Prazo: 90 dias. 

ORIGEM Figura 29 – Eflorescência. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

6 6 6 216 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Umidade constante e presença de 

sais na água argamassa ou 

elemento da alvenaria. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Eflorescência  LOCAL 

Sala de pinturas; Praça; WC 3.  

MEDIDA SANEADORA 

Raspar a superfície para retirar a camada danificada, eliminar a umidade e refazer o 

revestimento. 

Prazo: 45 dias. 
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ORIGEM Figura 30 – Revestimento cerâmico destacado. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

6 6 6 216 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Vazamento em tubulação existente 

na parede. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Destacamento de revestimento 

cerâmico por infiltração. 

LOCAL 

Cozinha 1.  

MEDIDA SANEADORA 

Localizar a tubulação deficiente, realizar o reparo e trocar as peças destacadas.   

Prazo: 45 dias.  

ORIGEM Figura 31 – Forro danificado por infiltração. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

8 8 8 512 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Falha no sistema de vedação da 

cobertura. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Forro e parede danificados por 

infiltração. 

LOCAL 

Zeladoria; WC 5.  

MEDIDA SANEADORA 

Reparar a infiltração, realizar a troca do gesso, limpar e pintar a parede.   

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 32 – Mancha de infiltração no teto 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 6 8 144 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Falha no sistema de vedação do 

piso superior. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Mancha de infiltração. LOCAL 

Cozinha 1.  

MEDIDA SANEADORA 

Reparar o sistema de impermeabilização da laje, limpar e pintar a parede.   

Prazo: 60 dias. 

ORIGEM Figura 33 – Quadro elétrico irregular 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

8 8 8 512 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Falha na execução/projeto. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Local de instalação inadequado; 

sem sinalização e identificação; 

sujo e sem tampa; falta diagrama 

unifilar; inexistência de 

dispositivos de proteção. 

LOCAL 

Cozinha 1.  

MEDIDA SANEADORA 

Desativar o quadro e instalar outro em local adequado seguindo as normas.   

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 34 – Telhado danificado 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

6 6 8 288 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Telhas quebradas. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Infiltração. LOCAL 

Coberta.  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir as telhas danificadas.   

Prazo: 45 dias. 

ORIGEM Figura 35 – Tubulação danificada 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

8 10 10 800 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Falta de manutenção e impacto 

desconhecido. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Tubulação quebrada, ocasionando 

vazamento. 

LOCAL 

Coberta.  

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a troca da tubulação.   

Prazo: 15 dias. 
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ORIGEM Figura 36 – Mancha de infiltração na parede 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 1 6 18 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Falta de manutenção e umidade 

constante. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Mancha de infiltração na parede. LOCAL 

Hall 2.  

MEDIDA SANEADORA 

Limpar e refazer a pintura.   

Prazo: 90 dias. 

ORIGEM Figura 37 – Parede danificada 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

6 3 6 108 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Impacto provocado por terceiros.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Parede danificada. LOCAL 

Sala de pinturas; Circulação 1; WC 1; Hall 2.  

MEDIDA SANEADORA 

Refazer o reboco da área afetada, aplicar massa e pintar.   

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 38 – Pintura com destacamento 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 6 6 108 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Destacamento devido a umidade 

do solo.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Destacamento de pintura. LOCAL 

Praça.  

MEDIDA SANEADORA 

Remover a pintura, aplicar massa acrílica e pintar.   

Prazo: 60 dias. 

ORIGEM Figura 39 – Pintura com infiltração e mancha 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 6 6 108 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Materiais de baixa qualidade.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Infiltração e manchas na pintura. LOCAL 

Parede externa.  

MEDIDA SANEADORA 

Refazer a pintura.   

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figuras 40 – Tomadas fora de padrão 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 6 3 54 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Desconhecida.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Tomadas fora de padrão LOCAL 

Todo o prédio  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir por tomadas adequadas.   

Prazo: 75 dias. 

 

ORIGEM Figuras 41 – Ar condicionado quebrado 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 6 1 18 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Desconhecida.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018).  

Ar condicionado quebrado LOCAL 

Informática.  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir equipamento.   

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Sem Figura 

Endógena  

 

 

 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS 

8 8 8 512 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Ausência de projeto.  

ANOMALIA  

Ausência de saídas, sinalização e 

iluminação de emergência. 

LOCAL 

Todo o prédio  

MEDIDA SANEADORA 

Projetar e instalar saídas, sinalização e iluminação de emergência.   

Prazo: 30 dias. 

ORIGEM Sem Figura 

Endógena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS 

8 8 8 512 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Desconhecida.  

ANOMALIA  

Ausência de extintores LOCAL 

Todo o prédio  

MEDIDA SANEADORA 

Colocar extintores em locais adequados.   

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Sem Figura 

Endógena  

 

 

 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS 

6 6 6 512 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Falha de execução.  

ANOMALIA  

Condutores elétricos com cores 

inadequadas. 

LOCAL 

Todo o prédio  

MEDIDA SANEADORA 

Substituir por condutores corretos.   

Prazo: 30 dias, 

ORIGEM Sem Figura 

Endógena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS 

6 6 6 216 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Falta de manutenção. 

ANOMALIA  

Sujidades. LOCAL 

Todo o prédio  

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a limpeza do prédio.   

Prazo: 45 idas. 
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ORIGEM Sem Figura 

Exógena  

 

 

 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS 

6 3 6 108 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Falta de manutenção e ação de 

terceiros. 

ANOMALIA  

Paredes pichadas e com sujidades. LOCAL 

Todo o prédio  

MEDIDA SANEADORA 

Refazer a pintura de todos os cômodos.   

Prazo: 60 dias. 

ORIGEM Sem Figura 

Exógena  

 

 

 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS 

6 6 1 36 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Retirada irregular das portas. 

ANOMALIA  

Ausência de porta. LOCAL 

WC 3; Sala; Reuniões 1; Informática. 

MEDIDA SANEADORA 

Instalar portas novas.   

Prazo: 75 dias. 
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Tabela 15 – Prioridade das soluções de anomalias 

 PRIORIDADE ANOMALIA GUT PRAZO 

1 Tubulação quebrada, ocasionando 

vazamento. 

800 15 dias 

2 Forro de gesso quebrado. 640 15 dias 

3 Partes vivas dos circuitos expostas. 640 15 dias 

4 Forro e parede danificados por infiltração. 512 30 dias 

5 Local de instalação inadequado; sem 

sinalização e identificação; sujo e sem tampa; 

falta diagrama unifilar; inexistência de 

dispositivos de proteção. 

512 30 dias 

6 Ausência de saídas, sinalização e iluminação 

de emergência. 

512 30 dias 

7 Ausência de extintores 512 30 dias 

8 Condutores elétricos com cores inadequadas. 512 30 dias 

9 Parede cobogó com partes quebradas. 512 30 dias 

10 Janela danificada. 384 45 dias 

11 Tomada danificada 360 45 dias 

12 Tubulação irregular. 288 45 dias 

13 Bancada com partes quebradas. 288 45 dias 

14 Infiltração. 288 45 dias 

15 Instalação hidráulica irregular 216 45 dias 

16 Forro de pvc quebrado. 216 45 dias 

17 Piso com partes quebradas. 216 45 dias 

18 Eflorescência 216 45 dias 

19 Destacamento de revestimento cerâmico por 

infiltração. 

216 45 dias 

20 Sujidades. 216 45 dias 

21 Paredes pichadas e com sujidades. 108 60 dias 

22 Fissura. 180 60 dias 

23 Mancha de infiltração. 144 60 dias 



62 

 

 

(Cont.) 

 PRIORIDADE ANOMALIA GUT PRAZO 

24 Porta de madeira com partes quebradas, 

trinco quebrado, e ineficiência na abertura e 

fechamento. 

108 60 dias 

25 Parede com partes quebradas. 108 60 dias 

26 Destacamento devido a umidade do solo. 108 60 dias 

27 Infiltração e manchas na pintura 108 60 dias 

28 Luminária danificada e sem lâmpada. 108 60 dias 

29 Parede danificada. 108 60 dias 

30 Tomadas fora de padrão 54 75 dias 

31 Mictório danificado. 36 75 dias 

32 Ausência de porta. 36 75 dias 

33 Aparelho sanitário sem assento e ducha. 36 75 dias 

34 Porta de alumínio com partes oxidadas e 

ineficiência no deslizamento. 

27 90 dias 

35 Unidade condensadora instalada em local 

inadequado e com dreno inadequado. 

18 90 dias 

36 Mancha de infiltração na parede. 18 90 dias 

37 Ar condicionado quebrado 18 90 dias 

38 Caixa de passagem danificada. 9 90 dias 

39 Bancada arrancada. 9 60 dias 

40 Refletor danificado. 9 90 dias 

41 Bancada com partes quebradas. 9 90 dias 

42 Piso com rejuntamento deficiente. 3 120 dias 

Fonte: (Autor, 2018) 

 

4.7. Avaliação da edificação 

 

4.7.1. Avaliação das condições de manutenção da edificação 

 

Conforme verificado na inspeção, a edificação não possui plano/manual de 

manutenção. Portanto, com base na norma de manutenção de edifícios (ABNT NBR 

5674/2012) a edificação é classificada como desconforme. 
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4.7.2. Avaliação do uso da edificação 

 

Após analise do projeto arquitetônico, verificou-se que alguns ambientes estão 

sendo utilizados para fins fora das condições previstas. Deste modo, a edificação é 

classificada como de uso irregular. 

 

4.7.3. Avaliação das condições de estabilidade e segurança da edificação 

 

No decorrer da vistoria, não foi constatada nenhuma anomalia estrutural, porém, a 

inexistência de projeto estrutural torna a edificação irregular em relação à estabilidade e 

segurança estrutural. 

 

4.7.4. Avaliação de condições de segurança contra incêndio 

 

Baseado na inspeção realizada pode-se classificar a edificação como irregular 

quanto às condições de segurança contra incêndio. 

 

4.8. Prescrições/recomendações da inspeção 

 

Em relação aos subsistemas de elementos estruturais, vedação e revestimentos, 

esquadrias e divisórias, cobertura, reservatórios e instalações passíveis de verificação visual 

de maneira geral, têm-se as seguintes recomendações: 

 

a) Realizar reparos nos pontos de infiltração, na laje, paredes, forro e telhado; 

b) Instalar portas nos cômodos que foram retiradas e substituir as existentes; 

c) Substituir esquadrias danificadas; 

d) Reparar fissura existente e paredes danificadas; 

e)  Pintar as paredes internas e externas de todo o prédio. 

 

Quanto às anomalias no Subsistema de Instalações Elétricas: Alimentadores, 

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

recomendações: 
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a) Elaborar projeto de instalações elétricas e realizar reforma das instalações 

para corrigir as anomalias existentes. 

  

Em relação às anomalias no Subsistema de ar condicionado, têm-se as seguintes 

recomendações: 

 

a) Trocar equipamento quebrado; 

b) Realizar instalação adequada do condensador que se encontra em local 

indevido; 

c) Identificar os circuitos de ar condicionado. 

 

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

se as seguintes recomendações: 

 

a) Elaborar e executar projeto de segurança contra incêndio e pânico 

simplificado; 

b) Projetar e instalar saídas, sinalização e iluminação de emergência; 

c) Instalar extintores. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho, ficou evidente que a inspeção predial é 

imprescindível para conservação do edifício e segurança dos usuários. Pois, a partir da 

inspeção podemos identificar anomalias e elaborar um plano de manutenção adequado para a 

edificação, que deve ser seguido e estar de acordo com a norma NBR 5674/2012 para que não 

haja perda de desempenho ou da vida útil projetada.  

Após a análise dos resultados obtidos na inspeção, foi concluído que a maioria das 

anomalias e falhas identificadas está relacionada com a falta de manutenção e deficiência no 

uso e operação do edifício estudado. 

É importante ressaltar que as anomalias mais críticas são as três primeiras da lista 

de prioridades e que além de estarem relacionadas com a falta de manutenção, oferecem risco 

iminente aos usuários da edificação, portanto, devem ser solucionadas imediatamente. 

Quanto à avaliação da edificação, considera-se como irregular as condições de 

manutenção, de uso, de estabilidade e segurança e de segurança contra incêndio. 

Considerando que estes resultados foram obtidos a partir de check-lists baseados 

na norma do IBAPE/2012, compreende-se que a edificação analisada não possui os requisitos 

mínimos para a emissão do Certificado de Inspeção Predial. 
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