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RESUMO 
 

A inspeção predial é um serviço que está, cada vez mais, ganhando notabilidade na sociedade, 

uma parte devido à lei municipal que obriga as edificações a buscarem esse serviço e, outra 

parte, devido à importância do mesmo como instrumento inicial para que os responsáveis por 

uma edificação possam entender sobre a situação em que a edificação se encontra, e, então, 

possam agir visando a melhorar sua condição e a garantir sua seguridade e conforto aos usuários. 

Este trabalho de conclusão do curso tem como objetivo detalhar esse serviço por etapas. 

Primeiramente, explicando cada assunto e metodologia adotados, com base nas normas técnicas 

e com base nas orientações do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia (IBAPE), 

segundamente providenciando um estudo de caso que busca ilustrar de maneira prática todos 

esses procedimentos. Por fim, caracterizar e qualificar a edificação, aconselhando medidas para 

que os responsáveis possam tomar para manter totalmente as condições ideias da edificação. 

 

Pa l a v ra s - c h a v e : Inspeção Predial. Manutenção Predial. Check-list de inspeção predial. 



  

 

ABSTRACT 
 

The building inspection is a service that is increasingly gaining prominence in society, a part 

due to the municipal law that obliges the buildings to seek this service and, another part, due to 

the importance of the same as an initial instrument for those responsible for a building can 

understand the situation in which the building is located, and then can act to improve its 

condition and ensure its safety and comfort to users. This course completion work aims to detail 

this service in stages. Firstly, explaining each subject and methodology adopted, based on the 

technical standards and based on the guidelines of the Brazilian Institute of Evaluation and 

Expertise (IBAPE), secondarily providing a case study that seeks to illustrate in a practical way 

all these procedures. Finally, characterize and qualify the edification, advising measures so that 

the responsible ones can take to maintain totally the ideal conditions of the edification 

 

K e y - w o rds : Building Inspection. Building Maintenance. Building Inspection Check-list. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Todo edifício deve ser projetado e executado almejando não somente a durabilidade 

estrutural, mas também o conforto e a segurança dos moradores após a entrega da obra e durante 

toda vida útil do edifício, devendo os proprietários e os síndicos se aterem à condição geral em 

que o edifício se encontra.  

Para alcançar essa condição ideal de conforto e de segurança, deve-se 

periodicamente realizar as inspeções prediais, onde são determinados os itens cruciais para 

serem inspecionados, tendo como objetivo a elaboração do laudo de inspeção predial, em que 

são citadas e qualificadas as anomalias e falhas construtivas, sendo essa inspeção predial base 

para, depois, ser elaborado o plano de manutenção predial, com o intuito de evitar possíveis 

defeitos dos sistemas prediais. 

Entretanto, ao contrário de países de primeiro mundo em que é rotineiro esse 

procedimento tanto em edifício público, quanto em privados também, infelizmente, no Brasil, 

essa realidade é diferente. De fato, ainda não é usual a realização regular das inspeções prediais, 

sendo mais frequente a realização quando há sintomas e anomalias aparentes na edificação. 

Essa falta de rotina ocasiona sérios defeitos e acidentes até fatais nas edificações, 

pois muitas vezes as anomalias iniciais não são identificadas por um usuário comum, sendo sua 

identificação tardia quando já manifesta um problema numa fase mais avançada. Quando isso 

ocorre fica mais cara e perigosa a recuperação dessa anomalia. 

Felizmente, no município de Fortaleza, após tragédias com vítimas fatais, criou-se 

a preocupação e o interesse por parte da população e das entidades públicas acerca da 

regulamentação das vistorias e análises técnicas das edificações.  Criado em junho de 2015, o 

decreto Nº 13.616 que regulamenta a Lei Nº 9913, de 2012, que dispõe sobre as regras gerais e 

específicas a serem obedecidas na manutenção e conservação das edificações nos municípios 

de Fortaleza.  Segundo a SEUMA (Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente) essa 

lei foi aprovada em 2012, mas foi adiada para 2015 a sua implementação, sendo publicada no 

diário oficial do município em abril de 2016 e sua fiscalização e cumprimento entrando em 

vigor desde abril de 2017.  

Essa lei foi um marco importante para a área de inspeção predial, pois normatiza as 

regras e as condições gerais que toda a população, criando o Certificado de Inspeção Predial 

(CIP), que todos os responsáveis diretos pelo imóvel devem estar cientes quanto a sua 

obrigatoriedade e a sua validade.  
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Outro ponto a favor, além da segurança e do conforto dos moradores, é o fator 

econômico que incide nos imóveis que empregam regularmente a inspeção e a manutenção 

preventiva das edificações. Como exemplificado pela Lei de Sitter no gráfico a seguir, o custo 

da manutenção preventiva - aquela que recupera a anomalia no começo de sua ocorrência - 

chega a ser cinco vezes mais barato do que a manutenção corretiva, aquela onde a anomalia 

chega a um ponto crítico que prejudica e ameaça o desempenho da edificação.  

 

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

   

               Fonte: (SITTER, 1984). 

 

Infelizmente, esse tipo de manutenção corretiva é o mais comum ainda, como no 

caso em que pequenas fissuras numa parede externa aumentam de tamanho ao longo dos anos 

sem que os moradores percebam, resultando, após um período chuvoso, em infiltrações que 

podem danificar as armaduras e o concreto de vigas e lajes, então a anomalia de fissuras estética 

passa a um estado crítico que necessita mais investimento para se recuperar o revestimento e 

também a estrutura. 

Assim, conhecer essa área da engenharia torna-se cada vez mais necessário, sendo 

importante a divulgação e aprimoramento dos métodos usados para inspecionar adequadamente 

as edificações. Neste estudo será utilizado os métodos empregados pelo IBAPE (Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia), com o auxílio de registros fotográficos e 

checklists. 
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 Problema Motivador 

 

A cidade  Fortaleza já está entrando numa etapa em que muitas pequenas 

edificações comerciais, industriais, e residências multifamiliares estão com uma idade avançada,  

começando a apresentar anomalias e falhas construtivas. Porém, o estudo desse fenômeno e a 

sua divulgação e aceitação por parte da população ainda é muito pequeno. 

Sendo necessário criar e divulgar cada vez mais assuntos e conteúdos sobre a 

reparação de imóveis antigos, mas também imóveis que se renovam e mudam de características   

quanto a sua utilização que foi inicialmente projetada. 

Por fim, vale acrescentar a êxtrema importâcia desse estudo para assegurar a 

qualidade do conforto do usuário da edificação e garantir a seguridade de todos as pessoas que 

frequentarão a construção, como proprietários, equipes de manutenção entre outros.  

 

 Questões discutidas 

 

a) Existe um plano de manutenção corretiva e preventiva? 

b) Há presença de anomalias ou de falhas na edificação? 

c) Quais as suas causas e possíveis impactos no imóvel? 

d) Quais são as recomendações técnicas para recuperar o imóvel? 

 

 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Promover um estudo de caso de inspeção predial do bloco 703 (DET) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar possíveis patologias e necessidades de manutenção preventivas em 

todos os âmbitos da construção; 

b) Após o diagnóstico, apresentar soluções de engenharia para realizar o reparo ou 

prevenção do problema da maneira mais eficiente e econômica; 
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c) Apresentar planos de manutenção que possam ser adotadas, por condôminos e 

funcionários, a fim de promover uma maior durabilidade da obra e minimizar o 

aparecimento de novas patologias. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Histórico da inspeção predial 
 

A inspeção predial não é um assunto recente, segundo Seeley (1987) os primeiros 

estudos de inspeção predial começaram a ser realizados em alguns países da Europa ao final da 

década de 50, sendo criado em 1965 o Comitê de Manutenção das Construções pelo Ministério 

de Construções e Serviços Públicos do Governo Britânico. 

Porém, somente entrou em vigor na norma brasileira pela criação da NBR 

5467:1989 – Manutenção dos Edifícios – procedimentos. Após sua criação, muito se foi feito 

no meio acadêmico para aperfeiçoar esses serviços, introduzir novas metodologias e criar um 

manual de fácil entendimento e aplicação, com esse intuito o Instituto Brasileiro de Avaliação 

e Perícia de Engenharia (IBAPE) deu um passo adiante nesse processo com a apresentação do 

trabalho “ A Inspeção Predial Deve ser Obrigatória?” no X Congresso Brasileiro de Avaliações 

e Perícias de Engenharia, em Porto Alegre no ano de 1999 (GOMIDE, 2008). 

Tal trabalho gerou motivação entre os peritos paulistas que levou a criação da 

primeira norma técnica do IBAPE, publicada em 2001 pelo IBAPE/SP. Esta norma atribui a 

visão sistêmica tridimensional que enfoca a edificação sob três aspectos, o técnico, uso e 

manutenção, como a Figura 2 ilustra: 

                     

      Figura 2 - Visão sistêmica tridimensional. 

              Fonte: Gomide (2009). 
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Atualmente, cada vez mais, cidades brasileiras estão criando decretos municipais 

para dar ênfase à inspeção predial como meio de garantir a seguridade das edificações, o que 

faz com que esse assunto ganhe mais destaque na sociedade e, consequentemente nas pesquisas 

acadêmicas.  

Segundo IBAPE/SP (2012), muitas dessas tragédias ocorreram e ocorrem em 

edificações com mais de 20 anos, onde se verifica a baixa (ou quase nenhuma) qualidade nas 

atividades de manutenção. Habitualmente, proprietários de imóveis, usuários e gestores prediais 

negligenciam, ou mesmo ignoram, atividades preventivas, corretivas, reformas e outras que, 

por definição, deveriam alavancar uma melhor performance de desempenho nos sistemas e 

elementos construtivos. Essas negligências traduzem-se em prejuízo e, em alguns casos, em 

acidentes. 

  

 Definição da inspeção predial 
 

Segundo o IBAPE/SP, é a análise isolada ou combinada das condições técnicas, de 

uso e de manutenção da edificação. 

 

 Nível da inspeção predial 
 

A inspeção predial é avaliada quanto ao seu nível de uso, manutenção e operação 

da edificação, sendo subdividida em três níveis, nível 1, 2 e 3. O inspetor deverá reconhecer o 

nível em que a edificação se enquadra, para seguir a orientação da norma quanto a 

complexidade que a inspeção da edificação deverá ser submetida. Abaixo estão detalhadas as 

definições segundo o Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia (IBRAENG, 2015). 

 

2.3.1 Nível 1 

 

Se enquadra nesse nível edificações com baixa complexidade construtiva, com até 

três pavimentos, simplicidade na manutenção dos equipamentos, sem elevadores. Essa inspeção 

pode ser realizada por apenas um profissional habilitado em uma especialidade. Os resultados 

da vistoria são feitos por análise visual das anomalias e por medições feitas pelo próprio inspetor. 

 

 

2.3.2 Nível 2 
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Se enquadra nesse nível edificações com complexidade construtiva regular, 

manutenção dos equipamentos por empresas especializadas e credenciadas ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). A inspeção é realizada por mais de um 

profissional habilitado em mais de uma especialidade. Resultados da vistoria são feitos pela 

análise visual das anomalias e por medições feitas pelos inspetores. 

 

2.3.3 Nível 3 

 

Se enquadra nesse nível edificações com alto padrão construtivo, com vários 

pavimentos e com mais de um elevador, a manutenção dos equipamentos é realizada por 

empresas especializadas e credenciadas ao CREA. A inspeção é necessariamente realizada por 

mais de um profissional habilitado e em mais de uma especialidade. Os resultados são feitos 

pela análise visual, por medições e por ensaios e exames laboratoriais. A Tabela 1 ilustra o tipo 

de sistema predial e quem está legalmente qualificada para inspecioná-lo. 

 

Tabela 1 - Profissional habilitado para inspecionar por sistemas prediais  

SISTEMA PREDIAL PROFISSIONAL HABILITADO 

Estrutura 
Engenheiro Civil 

Arquiteto/Urbanista 

Alvenaria, vedação, revestimentos e esquadrias 
Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 

Cobertura 
Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 

Trabalhos em solos 
Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 

Instalações hidráulicas e sanitárias 
Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 

instalações de gás 
Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 

Instalações de comunicação  

Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 
Engenheiro Eletricista 

Instalações elétricas de baixa tensão 

Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 
Engenheiro Eletricista 
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(Cont.) 

SISTEMA PREDIAL PROFISSIONAL HABILITADO 

Instalações elétricas de alta tensão Engenheiro Eletricista 

Elevadores e demais máquinas e equipamentos 

eletromecânicos 

Engenheiro Mecânico 
Engenheiro Mecatrônico 
Engenheiro de Produção 

Climatização Engenheiro Mecânico 

Combate a incêndio Engenheiro Civil 
Engenheiro Mecânico 

Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

Engenheiro Civil 
Arquiteto/Urbanista 
Engenheiro de Segurança 
do 
Trabalho 

Automação 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Eletrônico 
Engenheiro Mecatrônico 

Segurança 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Eletrônico 
Engenheiro Mecatrônico 

Energia renováveis 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Mecânico 

Fonte: Autor (2018). 

 

 Documentações da edificação 

 

Faz-se necessário solicitar documentações técnicas (projetos estruturais, de 

instalações, combate a incêndio, entre outros), projetos administrativos (como o alvará de 

funcionamento, habita-se, certificado de treinamento de brigada de incêndio, entre outros), e de 

manutenção e operação (selos dos extintores, plano de manutenção, relatório de inspeção anual 

de elevadores, entre outros), com esses documentos o inspetor terá um melhor conhecimento 

de como a edificação funciona e, consequentemente, conseguirá melhorar a elaboração do laudo. 

 

 Informações adicionais 

 

Essa etapa é de fundamental importância antes da realização da vistoria, pois ela se 

trata de informações sobre a edificação que não estão necessariamente documentadas, mas é de 

grande peso na hora de nortear o inspetor a avaliar e qualificar a edificação, são elas: 
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reclamações e solicitações dos usuários sobre a edificação em geral, relatos de problemas 

contínuos e periódicos, questionários sobre o nível de satisfação da condição de uso da 

edificação, entre outros. 
 

 Listas de verificações (checklists) 
 

Essa é a ferramenta mais importante no laudo da inspeção predial, pois nela aonde 

estão reunidas todas informações pertinentes à anomalia encontrada na edificação. 

Todo checklist deve conter o local da anomalia, o grau e tipo dessa anomalia, as 

prováveis causas que deram origem a ela, indicações de medidas saneadoras para que o 

responsável possa providenciar sua reparação e uma foto ilustrando essa anomalia que está 

sendo abordada.  

 

 Classificação das anomalias e falhas 

 

As anomalias e falhas são deficiências encontradas na edificação que 

comprometem o uso, a segurança ou a qualidade da edificação. Elas são classificadas quanto 

à sua origem, para tanto faz-se necessário que o inspetor seja qualificado e tenha domínio dos 

sistemas prediais que está inspecionando.  Segundo o IBAPE/SP, as anomalias e falhas 

distingue-se como: 

 

2.7.1 Anomalias 

 
As anomalias são relacionadas às deficiências construtivas e podem ser 

classificadas como: 
 

a) endógenas: originárias da própria edificação; 

b) exógenas: originárias de fatores externos à edificação; 

c) naturais: originárias de fenômenos da natureza; 

d) funcionais: originárias do uso. 
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2.7.2 Falhas 

 

As falhas são deficiências com origem na atividade de manutenção, uso e operação 

inadequados, e podem ser classificadas como: 

 

a) de planejamento: decorrentes de falhas de procedimentos e especificações 
inadequadas do plano de manutenção; 

b) de execução: decorrentes da execução inadequada de procedimentos e 
atividades do plano de manutenção; 

c) operacionais: decorrentes de falhas nos procedimentos de registro, controle, 
rondas e demais atividades pertinentes; 

d) gerenciais: falta de controle da qualidade dos serviços de manutenção e da falta 
de acompanhamento semanal dos custos. 

 
 

 Graus de risco 

 

A criticidade de uma falha ou anomalia leva em consideração ao risco que ela traz 

em relação aos usuários, meio ambiente e ao patrimônio, sendo classificada em três níveis: 

 

a) crítico: risco de provocar danos contra a segurança e saúde das pessoas, grande 

perda de desempenho e funcionalidade, aumento excessivo de custo de manutenção 

e recuperação, comprometimento de vida útil; 

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

edificação e a sua deterioração precoce; 

c) mínimo: risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável, 

sem incidência ou probabilidade de ocorrer riscos críticos. 
 

 Indicação de prioridades 

 

Após definir todas as anomalias e falhas existentes faz-se necessário indicar a 

ordem de prioridade das anomalias, de forma decrescente e informando o prazo para 

implementar a medida saneadora. 

Para tanto, utiliza-se a metodologia da matriz GUT (Gravidade x Urgência x 

Tendência), outra ferramenta bastante importante no laudo de inspeção, pois pontua de 
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maneira clara e objetiva quais problemas devem ser tratados primeiros e a prioridade de cada 

atividade. 

A matriz avalia de forma quantitativa os problemas, pois para cada anomalia ou 

falha é definido um peso para cada um dos critérios, em seguida multiplica-se os pesos para 

se chegar na pontuação de sua prioridade. A Tabela 2 a seguir composta por Gomide, auxilia 

o inspetor a como pontuar uma determinada anomalia ou falha. 

 
 

Tabela 2 - Matriz GUT 
Grau Gravidade Peso 

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

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

Média Desconfortos, deterioração do meio 
ambiente ou do edifício 3 

Baixa Pequenos incômodos ou pequenos 
prejuízos financeiros 2 

Nenhuma - 1 
Grau Urgência Peso 
Total Evento em ocorrência 5 
Alta Evento prestes a ocorrer 4 

Média Evento prognosticado para breve 3 
Baixa Evento prognosticado para adiante 2 

Nenhuma Evento imprevisto 1 
Grau Tendência Peso 
Total Evolução imediata 5 
Alta Evolução em curto prazo 4 

Média Evolução em médio prazo 3 
Baixa Evolução em longo prazo 2 

Nenhuma Não vai evoluir 1 
                                Fonte: Gomide (2008). 

 
 

 Avaliação de manutenção  

 

Segundo IBRAENG (2015), para a avaliação da manutenção da edificação é 

verificado a coerência do plano de manutenção em relação ao especificado pelos fabricantes de 

equipamentos e sistemas inspecionados, em relação às normas ou instruções técnicas de 

engenharia específicas e adequação e a adequação de e rotinas e frequências à idade das 
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instalações. Também é verificado se o local permite as condições mínimas de acesso e 

segurança aos equipamentos e sistemas pelas empresas especializadas na manutenção. 

 

Com base na NBR 5674/2012, a manutenção da edificação é classificada em: 

a) conforme; 

b) desconforme; 

c) inexistente. 

 
 Avaliação do uso 

 
A avaliação de uso da edificação é levada em consideração se ela está sendo 

ocupada e utilizada de acordo como foi inicialmente projetada. Quanto ao uso é classificado 

em: 

a) regular: a edificação está sendo ocupada e utilizada de acordo com o uso 
previsto no projeto 

b) irregular: a edificação está sendo ocupada e utilizada de forma divergente do 
seu uso previsto no projeto. 

 
 Avaliação da estabilidade e segurança da edificação 

Segundo IBRAENG (2015), a avaliação da estabilidade e seguridade estrutural da 

edificação é classificada de acordo com o nível da inspeção (1, 2 ou 3), dos recursos e 

documentos entregues aos inspetores e de acordo com as anomalias observadas e constatadas. 

É classificada em: 

a) regulares; 

b) irregulares; 

 
 Avaliação da segurança contra incêndio 

 

Segundo IBRAENG (2015), os inspetores devem avaliar a edificação quanto a sua 

segurança contra incêndio, os aspectos considerados são os equipamentos e sistemas de 

proteção contra incêndio e são classificadas em: 

a) regulares; 

b) irregulares; 
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 Prescrições técnicas 

 
O laudo técnico deve conter de forma clara e objetiva todas as orientações técnicas para 

sanar as anomalias e falhas constatadas, para tanto, pode-se indicar outras normas, instruções 

de fornecedores, livros entre outros meios para conduzir o responsável a como proceder com 

as ações corretas. Também deve conter orientações para auxiliar no plano de manutenção e uso 

da edificação e indicar um prazo para a próxima inspeção predial, conforme a lei municipal 

vigente. 

 

 Laudo técnico 

 

Como fruto de todo o trabalho realizado na inspeção, é feito um laudo técnico, que 

deve conter desde as informações sobre a edificação até os dados obtidos na vistoria e suas 

recomendações. É necessário que as informações contidas nele estejam expostas de forma clara 

e concisa e que abordem todos os aspectos exigidos pelar normas técnicas. 

Conforme  o IBAPE (2012), o laudo de inspeção predial deve conter 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; 
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n) recomendação dos prazos; 

o) data do laudo; 

p) assinatura dos profissionais responsáveis acompanhado do nº do CREA e/ouo 
CAU; 

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

 

 Decreto municipal Nº 13.616 

 

Em paralelo às normas brasileiras, que regem as diretrizes gerais dos procedimentos 

e métodos para se aplicar no serviço de inspeção predial, a lei municipal complementa com 

novas regras e obrigações que tanto os responsáveis pela edificação, quanto os inspetores 

deverão estar cientes, para que não incide sobre o proprietário multas, e para que se adote uma 

periodicidade nas inspeções e manutenções prediais. 

 

2.16.1 Obrigatoriedade de inspeção  

 

Segundo o Decreto municipal Nº 13.616, todos edifícios com três pavimentos ou 

mais de uso residencial multifamiliar; edificações de uso comercial, industrial, institucional, 

educacional, recreativo, religioso ou de uso misto ou toda edificação que apresenta perigo à 

coletividade são obrigadas a realizar vistoria técnica periódica. 

 

2.16.2 Periodicidade das inspeções 

 

Segundo o decreto a periodicidade das vistorias é de acordo com a idade da 

edificação, sendo essa idade contada a partir do Habita-se, ou então da data de abertura da 

matrícula no Cartório de Registro de Imóveis em nome do primeiro proprietário. A Tabela 3 a 

seguir ilustra a periodicidade de inspeção por idade da edificação. 

 

       Tabela 3 - Periodicidade de inspeção 
Idade da 

edificação 

Periodicidade da 

vistoria 

>50 anos anualmente 
50 a 31 anos 02 (dois) anos 
30 a 21 anos 03 (três) anos 
até 20 anos 05 (cinco) anos 

                                                  Fonte: Decreto municipal Nº 13.616, 2015. 
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2.16.3 Critérios de multas 

 

O decreto estipula cinco casos de infrações relacionados a inspeção e manutenção 

das edificações, sendo elas: 

 

a) Não possuir o Certificado de Inspeção Predial (CIP); 

b) Não afixar o CIP em local de fácil visualização; 

c) Apresentar o CIP fora do prazo de validade; 

d) Não executar todas medias saneadoras indicadas no laudo; 

e) Impedir a ação fiscalizadora dos agentes públicos. 

 

 A penalização é indicada na Tabela 4 abaixo: 

 

                              Tabela 4 - Multa por infração 

Infrações  Multa (reais) 

b) 1000,00 
c) 2000,00 
d) 3000,00 

a), e) 4000,00 
d)1 5000,00 

                               Fonte: Decreto municipal Nº 13.616, 2015. 

     

      

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Multa em caso descumprir todas medidas saneadoras (d) e a edificação for classificada como 

“sem condição de uso” no laudo de inspeção predial. 
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 METODOLOGIA 

 

De acordo com o IBRAENG (2015), o serviço de inspeção predial pode ser 

estruturado da seguinte ordem: 

 

a) Visita preliminar à edificação; 

b) Determinação/classificação do nível de inspeção predial; 

c) Solicitação da documentação da edificação; 

d) Análise da documentação; 

e) Planejamento da vistoria técnica; 

f) Vistoria da edificação, preenchimento das listas de verificação, registro técnico 

fotográfico e obtenção de informações complementares dos usuários, responsáveis, 

proprietários e gestores das edificações; 

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

conformidades com a documentação examinada; 

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

i) Definição de prioridades com relação às anomalias e falhas; 

j) Avaliação da manutenção e uso. 

 

Para esse estudo de caso, foi realizado a inspeção do bloco 703 da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) no Campus do Pici, seguindo a metodologia do IBRAENG e a base 

teórica de normas brasileiras e das normas técnicas do IBAPE/SP. 

Primeiramente, foi realizada uma visita preliminar da edificação, sendo observada 

de maneira geral os seus sistemas e organização, com isso pode-se concluir o nível que a 

edificação representava. Depois, foi solicitado junto a secretaria do departamento os 

documentos da ordem administrativa, técnica e de manutenção que se tinha. 

Com as análises preliminares concluídas, foi planejada uma equipe de especialistas 

para realizar a vistoria, de acordo com a sua complexidade. Com a equipe formada, realizou-se 

a vistoria com analise visual e registros fotográficos dos subsistemas que se teve acesso, na                          

Tabela 5 ilustra todos subsistemas da edificação se foi verificado ou não. 
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                         Tabela 5 - Subsistemas prediais verificados 

Lista de verificação dos 

subsistemas 

Verificação 
 Sim Não 

Estrutura x   
Fundações  x 

Peitoris x   
Revestimentos Externos x  

Esquadrias x   
Revestimentos Internos x  

Climatização x   
Reservatórios  x 

Cobertura x   
Telhados x  

Combate a incêndio x   
SPDA  x 

Instalações Hidrossanitárias x   
Instalações Elétricas x  

Instalações Telefônicas x   
Aterramentos   x 

  Fonte: Autor (2018). 

 

Após a vistoria, iniciou-se a montagem dos checklists com todas as anomalias 

constatadas, inserindo o seu peso pelo método GUT, grau de risco, origem, figura ilustrativa, 

prováveis causa, local, medidas saneadoras e seu prazo para serem sanadas. 

Com todos as anomalias constatadas, foi organizada a lista de prioridades delas em 

ordem decrescente com seu prazo para ser sanadas. 

Então, após todo o processo de tratamento dos dados terem sido finalizados, foi 

realizada a avaliação da edificação, classificando sua conformidade e regularidade nos aspectos 

de estabilidade estrutural, segurança contra incêndio, conformidade com a manutenção e uso. 

Por fim, foi instruída orientações e prescrições técnicas dirigidas aos responsáveis 

da edificação para que os mesmos possam seguir visando à regularização dos itens que estão 

irregulares e desconformes.  
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 RESULTADOS 

 

 Identificação e localização da edificação 

As informações básicas, localização e o site da edificação estão apresentadas na 

Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 - Informações da edificação 

Edificação: Bloco 703 – Departamento de Engenharia de Transportes 

Endereço: Campus do Pici, BL.703 - Av. Mister Hull, s/n Pici Fortaleza - 

CE 60455-760 

Site: www.det.ufc.br 
Fonte: Autor (2018). 

 

            Figura 3 - Localização da edificação 

 
              Fonte: Google Maps (2018). 
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                    Figura 4 - Bloco 703, campus do Pici (UFC) 

 
                       Fonte: det.ufc.br (2018). 

 

 Descrição da edificação 

 

O bloco do departamento de transportes, bloco 703, está situado na av. Mister Hull, 

s/n Pici Fortaleza - Fortaleza- Ce. É um prédio público, de padrão e complexidade construtiva 

normal, formado por dois pavimentos (possui uma plataforma) e área construída de 1365,80 m². 

O bloco foi inaugurado logo depois da criação do Campus do Pici em 1973, nesse tempo ainda 

como Departamento de Expressão Gráfica (DEGE), em 1994 o DEGE passou a ser o DET 

(Departamento de Engenharia de Transportes), sendo um dos primeiros blocos do Campus do 

Pici, tendo 45 anos de idade.  Em 1995 foi realizado uma reforma no bloco, aumentando o 

segundo pavimento, criando mais salas dos professores do departamento. As atividades 

realizadas no bloco são administrativas, cursos de pós-graduação, grupos de pesquisa e 

atividades laboratoriais.  

 

                         Figura 5 - Placa de reforma do Bloco 703 - Campus do Pici 

 
                               Fonte: Autor (2018). 
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 Nível da inspeção predial 
 

Pela vistoria, é constatado que o padrão e a complexidade construtiva são 

caracterizados como normal. Uma vez que a manutenção da plataforma é realizada por empresa 

terceirizada registrada no CREA. Conclui-se que essa edificação é de nível 2. 

 

 Documentação solicitada da edificação 

 

      Segundo o IBAPE, as documentações mínimas exigidas foram solicitadas e encontra-se na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Lista de verificação de documentação administrativa 

Documentação Entregue Analisada 

1. Alvará de Construção Não Não 

2. Certificado de treinamento de brigada de incêndio Não Não 

3. Licença de funcionamento da prefeitura Não Não 

4. Licença de funcionamento do órgão ambiental competente Não Não 

5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, quando 

pertinente 

Não Não 

6. Relatório de danos ambientais, quando pertinente Não Não 

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

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

 

Tabela 8 - Lista de verificação de documentação técnica 

Documentação Técnica Entregue Analisada 

1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Sim Sim 

2. Projeto executivo Sim Sim 

3. Projeto as built Sim Sim 

4. Projeto de estruturas Sim Sim 

5. Projeto de Instalações Prediais Sim Sim 
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(cont.) 

Documentação técnica Entregue Analisada 

5.1. Instalações hidráulicas Sim Sim 

5.2. Instalações de gás Sim Sim 

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 - Lista de verificação de 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 Não Não 

Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA) Não Não 

Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica - SPDA Não Não 

Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios Não Não 

Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos 

reservatórios e da rede 

Não Não 

Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras Não Não 

Laudos de Inspeção Predial anteriores Não Não 

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 
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(cont.) 

Documentação de manutenção Entregue Analisada 

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, 

Circuito Fechado de Televisão, Equipamentos 

eletromecânicos e demais componentes 

Não Não 

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

 

 Listas de verificações dos sistemas e subsistemas 

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

estão dispostas abaixo: 

 

Tabela 10 - Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual 

1.1 PILARES 1.2 VIGAS 1.3 LAJES 1.4 MARQUISES 1.5 
CONTENSÕES E ARRIMOS 1.6 MUROS 

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

( ) ALVENARIA DE PEDRA ( ) TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS ( ) PRÉ-
MOLDADOS 

( ) GABIÃO (x) ALVENARIA ( ) VIDRO OUTRO: 

ANOMALIAS 

Sim Não 

1.1.1  

Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de 
armaduras, 
movimentações estruturais 

  x 

1.1.2  Irregularidades geométricas, falhas de concretagem   x 
1.1.3  Armadura exposta   x 
1.1.4  Deformações   x 
1.1.5  Deterioração de materiais, destacamento, desagregação   x 
1.1.6  Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos   x 
1.1.7  Segregação do concreto (Bicheira, ninhos)   x 
1.1.8  Infiltrações   x 
1.1.9  Recalques   x 
1.1.10  Colapso do solo   x 
1.1.11  Corrosão metálica   x 
1.1.12  Outro:   x 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018). 
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Tabela 11 - Sistemas de vedação e revestimentos 

2.1 PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 2.3 PISOS            2.4 FORROS 
( ) CONCRETO ARMADO ( ) ALVENARIA ( ) BLOCOS CIMENTÍCIOS ( ) 

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

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

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

 ( ) GESSO ( ) PVC                   ( ) PLACA CIMENTÍCIA 

ANOMALIAS 

Sim Não 

2.1.1  

Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentações 
estruturais ou 
higrotérmicas, reações químicas, falhas nos detalhes 
construtivos   

x 

2.1.2  Infiltração de umidade x   

2.1.3  Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos   
x 

2.1.4  
Deterioração dos materiais, destacamento, empolamento, 
pulverulência 

x 
  

2.1.5  Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível x 
  

2.1.6  
Desagregação de elementos, partes soltas, partes 
quebradas x 

  

2.1.7  
Manchamento, vesículas, descoloração da pintura, 
sujidades x 

  
2.1.8  Ineficiência no rejuntamento/emendas x   
2.1.9  Outro:   x 

 

Tabela 12  - Sistemas de esquadrias e divisórias 

3.1 JANELAS 3.2 PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS 
(x) ALUMÍNIO ( ) PVC ( ) MADEIRA (x) VIDRO TEMPERADO    ( ) 

METÁLICA 
OUTRO:  

ANOMALIAS 

Sim Não 

3.1.1  Vedação deficiente x   

3.1.2  Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão 
x 

  

3.1.3  
Desagregação de elementos, partes soltas, partes 
quebradas 

x 
  

3.1.4  Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento   x 
3.1.5  Fixação deficiente x   
3.1.6  Vibração x   

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018). 
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Tabela 13 - Sistemas de cobertura 

4.1 TELHAMENTO 4.2 ESTRUTURA DO TELHAMENTO 
4.3 RUFOS E CALHAS 4.4 LAJES IMPERMEABILIZADAS 

( ) CERÂMICO (x) FIBROCIMENTO ( ) METÁLICO ( ) VIDRO TEMPERADO 
(x) MADEIRA 

( ) PVC ( ) CONCRETO ( ) ALUMÍNIO ( ) FIBRA DE VIDRO       ( ) PRÉ-
MOLDADA 

OUTRO:  

ANOMALIAS 

Sim Não 

4.1.1  

Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de 
armaduras, movimentações estruturais, assentamento 
plástico 

  

x 

4.1.2  
Irregularidades geométricas, deformações excessivas   x 

4.1.3  
Falha nos elementos de fixação 

  
x 

4.1.4  

Desagregação de elementos, partes soltas, partes 
quebradas, trincas x 

  

4.1.5  
Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos 

  
x 

4.1.6  
Degradação do material, oxidação/corrosão, 
apodrecimento x 

  

4.1.7  
Perda de estanqueidade, porosidade excessiva x 

  
4.1.8  Manchamento, sujidades x   

4.1.9  

Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, 
segregação 

  
x 

4.1.10  Ataque de pragas biológicas   x 

4.1.11  Ineficiência nas emendas x   

4.1.12  Impermeabilização ineficiente, infiltrações x   

4.1.13  Subdimensionamento   x 

4.1.14  Obstrução por sujidades   x 

4.1.15  Outro:   x 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018). 
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Tabela 14 - Equipamentos 

SISTEMAS DE INSTALAÇÕES PASSÍVEIS DE 

VERIFICAÇÃO VISUAL  

ANOMALIAS 

Sim Não 

6.1.1  
Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão   x 

6.1.2  
Desagregação de elementos, partes soltas, partes 
quebradas   

x 

6.1.3  Entupimentos   x 
6.1.4  Vazamentos e infiltrações   x 

6.1.5  Não conformidade na pintura das tubulações   
x 

6.1.6  Irregularidades geométricas, deformações excessivas   
x 

6.1.7  Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior   
x 

6.1.8  
Ineficiência na abertura e fechamento, nos trincos e 
fechaduras   

x 

6.1.9  

Ausência de cordoalhas de aterramento entre as portas e o 
corpo dos 
quadros elétricos 

  

x 

6.1.10  Ineficiência de funcionamento (abertura, acendimento)   
x 

6.1.11  Lâmpadas queimadas ou ausência de lâmpadas 
x 

  
6.1.12  Risco de descarga elétrica   x 
6.1.13  Indícios de vazamentos de gás   x 

6.1.14  Ausência/ inadequação do certificado de manutenção 
x 

  
6.1.15  Outros:   x 

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

 

Tabela 15 - Manutenção 

6. MANUTENÇÃO 

6.1 LIMPEZA E PLANO DE MANUTENÇÕES 
OUTRO: _________________________ 

ANOMALIAS 

Sim Não 

6.1.1  Há plano de manutenção?   x 
6.1.2 Está coerente com normas técnicas?   x 
6.1.3 Rotinas estão adequadas?   x 
6.1.4 Existe acesso aos equipamentos? x   

6.1.5 Há condições de segurança para realização da manutenção? 
x   

6.1.6 Os ambientes estão limpos?   x 
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(cont.) 

6. MANUTENÇÃO 

6.1 LIMPEZA E PLANO DE MANUTENÇÕES 
OUTRO: _________________________ 

ANOMALIAS 

Sim Não 

6.1.7 Há registros gerados pelas atividades de manutenção?   
x 

6.1.8 Os registros estão organizados e disponíveis?   
x 

6.1.9 Outros:   x 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018). 

 

Tabela 16 - Identificação de ambientes verificados pela inspeção elétrica 

Número 
Identificação  

(Ex: Laboratório, Corredor, Banheiro, etc) Localização 

1 Laboratório Mecânica dos Solos Térreo, BL703 

2 GTTMA Térreo, BL703 

3 LRI 2º PAVIMENTO 

4 PETRAN 2º PAVIMENTO 

5 ÁREA EXTERNA BL703 

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

 

Tabela 17 - Instalações elétricas - ambientes  

 
ITENS VERIFICADOS 1 2 3 4 5 

Interruptores em perfeito funcionamento? Sem mal contato? C C C C NA 

Tomadas sem danos aparentes? Sem mal contato? C X C C NA 
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(cont.) 

 
ITENS VERIFICADOS 1 2 3 4 5 

Lâmpadas em perfeito? X C C C C 

Eletrodutos sem danos aparentes? C C C C NA 

Conduletes sem danos aparentes? C C C C NA 

Caixas de passagem sem danos? x C C C X 

Eletroduto/eletrocalha com suporte adequado? C C C C C 

Partes vivas dos circuitos sem exposição (devidamente 
protegidas)? X X X X X 

Condutores com cores adequadas? (terra - verde; neutro - azul; 
fases com quaisquer cores excetuando verde e azul) X C C C X 

Eletroduto com taxa de ocupação aceitável? C C C C C 

As emendas dos cabos, se existirem, apresentam qualidade e 
estão em quantidade aceitável? C C C C C 

Ausência de Ruídos Anormais em equipamentos ou instalações 
do ambiente. C C C C C 

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

Legenda: C - Correto / X - NOK (Não-conforme) / NA - Não Aplicável 

 

    Tabela 18 - Quadros elétricos verificados 

Número Identificação  
(Ex: Quadro geral, QDLF, QILUM, etc) Localização 

1 QD LAB. MEC. SOLOS 
2 NÃO IDENTIFICADO (QDC-01) GTTMA 
3 NÃO IDENTIFICADO (QDC-02) CORREDOR TÉRREO 
4 QGBT CORREDOR TÉRREO 
5 QFAC - GERAL CORREDOR TÉRREO 
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     (cont.) 

Número Identificação  
(Ex: Quadro geral, QDLF, QILUM, etc) Localização 

6 NÃO IDENTIFICADO (QDC-03) CORREDOR WC 
TÉRREO 

7 NÃO IDENTIFICADO (QDC-04) PETRAN 
8 NÃO IDENTIFICADO (QDC-05) PETRAN 

9 NÃO IDENTIFICADO (QDC-06) CORREDOR WC 
SUPERIOR 

10     
      Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018). 

 

                     Tabela 19 - Itens verificados nos quadros elétricos 

ITENS VERIFICADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Aspectos físicos: 

Local de instalação adequado? C C C C C C C C C 
Sinalização do quadro elétrico 
adequada?  
(Exemplo: Perigo! Eletricidade!) 

X X X X X X X X X 

Abertura da tampa sem 
dificuldade ou obstruções? C C C C C C C C C 

Limpeza interna do quadro está 
aceitável? X C C C C X C C C 

Local onde o quadro está 
instalado encontra-se sem 
deteriorações? 

C C C C C C X C C 

Componentes do quadro elétrico 
sem deteriorações? (Exemplo: 
ferrugem) 

C C C C C X C C C 

Eletroduto com taxa de ocupação 
aceitável? C C C C C C C C C 

Diagrama Unifilar está presente 
no quadro? X C X C C X X X X 

Os circuitos possuem 
identificação? X C X C C X X X X 

Ausência de ruídos anormais 
(exemplo: vibração dos 
componentes) 

X C C C C C C C C 

2. Dispositivos de proteção e 
condutores: 
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   (cont.) 

ITENS VERIFICADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Barramento e partes vivas 
protegidas? (Sem risco ao 
operador do quadro, presença de 
telas de proteção) 

X C C C C C C C C 

Proteção contra surto de tensão 
(DPS) devidamente instalado? X C X C X X X X X 

Proteção contra choques 
elétricos existente? (DR*) 
Sensibilidade do DR está 
adequada? (máx 30mA) 

X X X C C X X C X 

Aterramento das partes metálicas 
feito corretamente? Inclusive da 
tampa do quadro? 

X C X X X X X X X 

Ligação apropriada na saída dos 
disjuntores? C C C C C C C C C 

Uso do tipo adequado de 
disjuntor? (Contra-exemplo: 
Disjuntor monofásico utilizado 
como trifásico) 

C C C C C C C C C 

As emendas dos cabos, se 
existirem, apresentam qualidade 
e estão em quantidade aceitável? 

NA C C C C NA C C C 

Condutores com cores 
adequadas**? X C C C C C C C C 

3. Aquecimento.                   
Temperatura nos condutores, 
terminais dos disjuntores e 
barramentos está aceitável? 

C C C C C C C C C 

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

                          Legenda: C - Correto / X - NOK (Não-conforme) / NA - Não Aplicável. 

 

                            Tabela 20 - Instalações elétricas - SPDA 

Questões Verificação 

1. Existe o SPDA? N 
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          (cont.) 

Questões Verificação 

2. O SPDA está posicionado acima da 
estrutura a ser protegida? NA 

3. Ausência de Deterioração/Corrosão dos 
componentes? NA 

4. Componentes sem danos? NA 

5. Número de condutores de descida 
adequado a edificação?  NA 

6. Malha do subsistema de captação 
envolve todo o perímetro da coberta? NA 

7. Condutores de descida com instalação 
adequada (Contraexemplo: condutores não 
estão tensionados adequadamente)? 

NA 

8. Captor radioativo instalado? NA 

9. Existem algum Atestado/Medição 
Ôhmica? NA 

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

                                  Legenda: C - Correto / X - NOK (Não-conforme) / NA - Não Aplicável. 

 

Tabela 21 - Ar-condicionado 
EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 

1. Responsável pela manutenção se fez presente.  x  
EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 

1. Contrato de manutenção.  x  
2. Anotação de responsabilidade técnica assinada por profissional 
legalmente habilitado. 

 x  

3. Última ficha ou registro de manutenção do equipamento.   x 
4. Relatórios dos acompanhamentos das manutenções do gerador.   x 
5. PMOC (Segundo Portaria 3523/98)  x  

ITENS CABINE C NC P NA 
1. As unidades evaporadoras e condensadoras estão limpas.  x   
2. O equipamento não apresenta ruído ou vibrações.   x  
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(cont.) 

EMPRESA MANUTENÇÃO S N NA 
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. 

   xx 

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

Legenda: C - Correto / X - NOK (Não-conforme) / NA - Não Aplicável. 

 

Tabela 22 - Check-list bebedouro 
ANOMALIAS S N NA 

1. Em boas condições de funcionamento, água potável e filtro não 
saturado?  x  

2. Não existem pontos de corrosão no equipamento? x   
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018). 

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

 
Tabela 23 - Check-list plataforma 

N# PLATAFORMAS Conforme Observações S N NA 
1 Velocidade menor ou igual a 0,15 m/s x    
2 Carga nominal não menor do que 250 kg  x    

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

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

5 Tomada de força fornecida para fins de 
manutenção. x    
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(cont.) 

N# PLATAFORMAS Conforme Observações 

6 
O circuito principal não pode interromper a 
iluminação associada à plataforma de elevação 
e a tomada de força para manutenção. 

x    

7 

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

x    

8 
Retardo mínimo de 1 s entre a parada da 
plataforma de elevação e nova partida em 
qualquer sentido. 

x    

9 Entradas da caixa protegidas por portas de 
pavimento. x    

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

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

12 

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

x    

13 
Não é possível fazer com que a plataforma 
parta ou continue em movimento com uma 
porta de pavimento aberta. 

x    

14 Revestimento do piso da plataforma 
antiderrapante. x    

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

16 
Informação da carga nominal e limite de 
pessoas, nome do fabricante, número de série e 
ano de instalação. 

x    

17 Presença de alarme de emergência. x    

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

19 
Identificação do dispositivo de parada de 
emergência em vermelho e com o símbolo 
STOP. 

x    

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

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

  x Hidráulico 

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

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

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

 



46  

 

Tabela 24 - Medidas de Segurança Contra Incêndio 

2. Sinalização de emergência    
3. Iluminação de emergência    
4. Extintores    
5. Central de Gás    
Obs.:    

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

S N NA 

1. Acesso de viatura  x  
2. Saídas de emergência  x  
3. Sinalização de emergência  x  
4. Iluminação de emergência x   
5. Alarme de incêndio  x  
6. Detecção de incêndio  x  
7. Extintores x   
8. Hidrantes  x  
9. Central de gás x   
10. Chuveiros automáticos  x  
11. Controle de fumaça  x  
12. Brigada de incêndio  x  
13. Plano de intervenção de incêndio  x  
14. Hidrante urbano  x  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local: Bloco 703 Data da vistoria: 20/11/2018 
Classificação da edificação:  
- Quanto à ocupação:  D-1 
- Quanto ao risco:  MÉDIO 
- Quanto à altura:  H≤6m 
Área total:  1365,80m² N. de pavimentos:  2 
( ) Edificações com menos de 750m2 e/ou menos de 2 
pavimentos 

S N NA 

1. Saídas de emergência   x 
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Tabela 25 - Saídas de emergência 

3.2.1 Porta(s) abre(m) no sentido correto?  x  
3.2.2 Portas, acessos e descargas desobstruídos? x   
3.2.3 Existem placas de sinalização?  x  
3.2.4 Possui PCF?   x 
3.2.4.1 Se sim, provida de barra antipânico?   x 
3.2.4.2 PCF permanece destrancada?   x 
3.2.4.3 Componentes em condições adequadas?   x 
3.2.5 Quantidade de escadas/rampas (se houver) adequada?:  x  
3.2.5.1 Tipo de escada adequado?: x   
3.2.5.2 Largura adequada?: x   
3.2.5.3 Piso dos degraus em condições antiderrapantes?  x  
3.2.5.4 Existe guarda corpo? x   
3.2.5.5 Altura regular x   
3.2.5.6 Existe corrimão? x   
3.2.5.7 Altura regular (0,80m a 0,92m)? x   
3.2.5.8 Quantidade de saídas adequada?:  x  
3.2.5.9 Largura adequada?:  x  
3.2.5.10 Largura dos acessos/descargas:  x  
Obs.: 
 
 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC Ceará (2018) 
 
Tabela 26 - Saídas de emergência 

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

   SIM NÃO  N/A 
3.3.1 Existente? Tipos:  Proibição   x 

3.3.1.1 Alerta   x 
3.3.1.2 Orientação e salvamento   x 
3.3.1.3 Equip. de combate a incêndio   x 
3.3.1.4 Complementar   x 
3.3.2 Altura mínima correta?   x 
3.3.3 Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra?   x 
3.3.4 Forma, dimensão e cor de acordo com a NBR 13434-2 ?   x 

Obs.: 
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Tabela 27 - Sistema de iluminação de emergência 

3.4.1 Existente? x   
3.4.2 Quantidade de luminárias (adequada?):  x  
3.4.3 Está ligada à tomada de energia (carregando)? x   

3.4.4 Funciona se retirado da tomada ou utilizando o botão de 
teste? 

x   

3.4.5 Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra? 
Quantidade adequada? 

x   

Obs.: 
 
 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFC (2018) 
 
Tabela 28 - Sistema de Proteção por Extintores de incêndio 

3.5.1 Existente? x   
3.5.2 Quantidade (adequada?):  x  
3.5.3 Localização adequada?  x  
3.5.4 Tipo(s) adequado(s)? x   

3.5.5 Sinalização vertical  adequada? (placa fotoluminescente, 
conforme NBR 13434, altura mínima 1,80m) 

 x  

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

amarelo externo) 
 x  

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

 x  

3.5.8 Área abaixo desobstruída? x   
3.5.9 Boa visibilidade? x   
3.5.10 Cilindro em condições adequadas (nenhum dano ou 

corrosão)? 
x   

3.5.11 Estão devidamente lacrados?  x  
3.5.12 Dentro do prazo de validade ?  x  
3.5.13 Dentro do prazo de realização do teste hidrostático? x   
3.5.14 Quadro de instruções e selo do INMETRO legíveis?  x  
3.5.15 Mangueira e válvula, adequadas para o tipo? x   
3.5.16 Mangueira e válvula aparentemente em condições de serem 

usadas? 
x   

3.5.17 No caso de CO2, punho e difusor aparentemente em 
condições de serem usadOs? 

  x 

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

  x 

3.5.19 Ponteiro indicador de pressão na faixa de operação?  x  
3.5.20 Orifício de descarga desobstruído? x   

Obs.: 
 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 
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Tabela 29 - Sistema de Hidrantes 

3.6.1.7 Apresenta adaptador e tampão?  x  
3.6.2 Parede (existente?)  x  
3.6.2.1 Quantidade adequada?   x  
Se existente (considerar os itens seguintes para cada 
hidrante individualmente, respondendo: S- Sim; N – Não 
ou N/A – Não se aplica): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
3.6.2.2 

Localização adequada? (máximo 5m das portas 
externas ou das escadas; fora de escadas e 
antecâmaras; altura: 1,0m a 1,5m; raio máximo de 
proteção: 30m) 

         

3.6.2.3 Desobstruído?          
3.6.2.4 Sinalizado?          

3.6.2.6 Abrigo: em material metálico pintado em 
vermelho, sem 
danos? 

         

3.6.2.7 Apresenta a inscrição "INCÊNDIO" na frente?          
3.6.2.8 Tem apoio independente da tubulação?          
3.6.2.9 Tem utilização exclusiva (livre de objetos dentro 

do abrigo)? 
         

3.6.2.10 Existência de esguichos em condições de uso?          
3.6.2.11 Mangueira(s): máximo duas por abrigo?          
3.6.2.12 Comprimento 15m cada?          
3.6.2.13 Engates intactos?          
3.6.2.14 Enrolada/Aduchada corretamente?          
3.6.2.15 Visualmente sem ressecamento e sem danos?          

3.6.2.16 Marcação correta? (Fabricante NBR 11861 Tipo X 
M/A de fabricação) 

         

 

Tipos: S N N/A 
3.6.1 Passeio (existente?):  x  

3.6.1.1 Localização adequada? (a 50cm da guia do passeio, 
sem 
circulação de veículos, acesso da viatura dos 
bombeiros) 

 
x  

3.6.1.2 Caixa: alvenaria, fundo permeável ou dreno?  x  

3.6.1.3 Tampa: ferro fundido, 0,40m x 0,60m, inscrição 
"INCÊNDIO"?  x  

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

 
x  

3.6.1.5 Volante de manobra a 50cm (máx.) de 
profundidade? 

 x  

3.6.1.6 Válvula de retenção?  x  
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(cont.) 

Se existente (considerar os itens seguintes para cada 
hidrante individualmente, respondendo: S- Sim; N – Não 
ou N/A – Não se aplica): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.6.2.17 Tubulações e conexões com DN 65mm e pintadas 
de vermelho? 

         

3.6.2.18 Válvula (ponto de tomada de água) com adaptador?          
3.6.2.19 Chave storz?          
3.6.3 Bomba          
3.6.4 RTI          
Obs.: 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC (2018) 
 
Tabela 30 - Central de GLP 
 

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

7 - Central de GLP SIM NÃO N/A 
3.7.1 Central de GLP (existente?): x   
3.7.2 Está em local protegido de sol, chuva e umidade?  x  
3.7.3 Apresenta sinalização?  x  
3.7.4 Ventilação adequada? x   
3.7.5 Recipientes em quantidade adequada (máximo 6)? x   
3.7.6 Extintor de incêndio em quantidade e capacidade 

adequadas? 
 x  

Afastamentos da central: 
3.7.7 1,5m de aberturas de dutos de esgoto, águas pluviais, 

poços, canaletas, ralos? 
 x  

3.7.8 3,0m de materiais de fácil combustão, fontes de 
ignição (inclusive estacionamento de veículos), redes 
elétricas? 

 x  

3.7.9 6,0m de depósito de materiais inflamáveis ou 
comburentes? 

 x  

3.7.10 15m de depósito de hidrogênio? x   
3.7.11 1 m dos limites laterais e fundos da propriedade?  x  
3.7.12 Instalações internas (tubulações) 

Não passam por: 
3.7.12.1 Dutos, poços e elevadores? x   
3.7.12.2 Reservatório de água? x   
3.7.12.3 Compartimentos de equipamentos elétricos?  x  
3.7.12.4 Compartimentos destinados a dormitórios? x   
3.7.12.5 Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não 

ventilado? 
 x  

3.7.12.6 Locais de captação de ar para sistemas de ventilação? x   
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Tabela 31 - Alarme e Detecção 
Central de alarme e repetidoras SIM NÃO N/A 

3.8.1 Existem repetidoras da central de alarme?   x   
3.8.2 Central de alarme possui alarme visual e sonoro?   x   
3.8.3 Central e repetidora localizadas em áreas de fácil acesso?   x   

3.8.4 Possui vigilância constante?   x   

3.8.5 Funcionando?   x   
Acionadores manuais (botoeiras) 

3.8.6 Localização adequada (junto a hidrantes, fácil acesso)?   x   
3.8.7 Sinalizados?   x   
3.8.8 Protegidos com caixinha e vidro?   x   
3.8.9 Distância máxima a ser percorrida de 30m?   x   

Avisadores sonoros e/ou visuais 
3.8.10 Possui avisadores sonoros?   x   
3.8.11 E visuais?   x   

Detecção 
3.8.12 Possui sistema de detecção?   x   

Obs.: 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental - UFC Ceará (2018) 
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 Análise das anomalias e falhas (Método GUT) 
Abaixo estão os quadros de todas anomalias encontradas com a sua nota da 

classificação da matriz GUT, localização, risco, causa e mediada saneadora, junto com essa 

tabela encontra uma figura para ilustrar as anomalias e falhas encontradas.  

 

ORIGEM Figura 6 - Rota de fuga inadequada 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

5 5 1 25 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Execução de porta do acesso sem estar de 
acordo com normas de combate ao incêndio.                
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Porta com largura inadequada, portas não 
abrem no sentido correto. 

LOCAL: Entrada bloco703. 

MEDIDA SANEADORA 

Redimensionar rotas de fugas, adequar porta de entrada com largura mínima de 1,20m. 
Realizar sinalização de saídas de emergência. 
Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 7 - Selo Extintor Danificado  
 

Exógena  

 

G U T PONTOS 

2 3 1 6 

RISCO 

Mínimo 
CAUSA 

Desconhecida. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 
Selo Inmetro do extintor rasgado. LOCAL: Circulação Térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar uma nova manutenção dos extintores por empresa credenciada ao Inmetro e 
Corpo de Bombeiros. 

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 8 - Ausência de identificação do 

Quadro elétrico e circuitos inelegíveis  

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Instalação do QDC sem identificação do 
quadro, bem como dos circuitos terminais. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

QDC sem identificação dos circuitos terminais 
e do quadro elétrico. 

LOCAL: Circulação térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Identificar com etiquetas os circuitos terminais e inserir avisos necessários e instrutivos. 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 9 - Quadro com sujidades  

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 3 3 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Falta de limpeza e manutenção nos quadros 
elétricos. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Sujidades internas nos cabos e no quadro. LOCAL: Circulação Térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a limpeza adequada com empresa especializada. 

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 10 - Quadro com sujidades 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 3 3 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Falta de limpeza e manutenção nos quadros 
elétricos. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Sujidades internas nos cabos e no quadro. LOCAL: Circulação térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a limpeza adequada com empresa especializada. 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 11 - Sinalização extintores 

obstruídas 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

3 4 1 12 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Colocação de material dentro da sinalização 
horizontal do extintor. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Obstrução da área de sinalização. LOCAL: Circulação térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Retirar todo material dentro da área de sinalização. 

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 12 - Carga do extintor fora do 

prazo de validade (todos extintores) 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

4 5 1 20 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Prazo de validade da carga do extintor vencida. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Carga do extintor vencida. LOCAL: Circulação térreo e superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a manutenção e recarga dos extintores 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 13  - Forro de PVC com 
destacamento 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 2 2 8 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Instalação executada de forma errada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Destacamento do forro em PVC. LOCAL: Corredor banheiro térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Reinstalar o forro de forma correta e nivelada. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 14 - Ausência de identificação do 

Quadro elétrico e circuitos 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Instalação do QDC sem identificação do 
quadro, bem como dos circuitos terminais. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

QDC sem identificação dos circuitos terminais 
e do quadro elétrico. 

LOCAL: Circulação banheiro térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Identificar com etiquetas os circuitos terminais e inserir avisos necessários e instrutivos. 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 15 - Porta do banheiro para 

deficiente 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

4 4 1 16 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Falta da colocação da barra de apoio na porta 
do banheiro para deficientes. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Ausência de barra de apoio na porta. LOCAL: Corredor banheiro térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

 Instalar as barras de apoio na porta. 

Prazo: 45 dias. 
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ORIGEM Figura 16 - Pia do banheiro para 

deficiente 

Endógena. 

 

G U T PONTOS 

4 4 1 16 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Falta da colocação da barra de apoio na pia do 
banheiro para deficiente. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Ausência de barra de apoio na pia. LOCAL: Corredor banheiro térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

 Instalar as barras de apoio na pia. 

Prazo: 45 dias. 
 

ORIGEM Figura 17 - Bebedouro sem vazão 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 4 1 8 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Funcionamento sem condição de uso, pois não 
há vazão. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Bebedouro sem vazão. LOCAL: Corredor banheiro térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a manutenção do bebedouro por empresa especializada. 

Prazo: 45 dias. 
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ORIGEM Figura 18 - Sujidades na parede 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

1 2 3 6 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Falta de limpeza nas paredes. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Sujidades nas parede. LOCAL: Térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar a pintura das paredes do térreo e, depois, fazer a limpeza das paredes a cada 
dois meses. 

Prazo: 90 dias. 
 

ORIGEM Figura 19 - Fissura no piso 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

1 2 2 4 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Execução do piso industrial mal feita. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Fissuração no piso. LOCAL: Circulação térreo. 

MEDIDA SANEADORA 

Passar impermeabilizante ao longo das fissuras. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 20 - Rede frigorígena aparente 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 1 9 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Instalação da rede frigorígena aparente e em 
local inapropriado. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Instalação inadequada de rede frigorígena. LOCAL: GTTEMA. 

MEDIDA SANEADORA 

Refazer o encaminhamento da rede frigorígena por dentro do forro e saindo pela parede 
exterior. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 21 - Botijão de gás em local 

inapropriado 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

4 4 2 32 

RISCO 

Crítico 
CAUSA 

Execução inadequada do botijão 
de gás 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Botijão de gás exposto e sem proteção. LOCAL: Sala de mecânica dos solos. 

MEDIDA SANEADORA 

Realocar botijões em central de GLP. 

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 22 - Instalação para ar 

condicionado split 

Endógena. 

 

G U T PONTOS 

2 3 1 6 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

 Temperaturas elevadas e sistema de 
ventilação insuficiente. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Sala com climatização insuficiente. LOCAL: Sala de mecânica dos solos. 

MEDIDA SANEADORA 

Instalar ar condicionado split. 

  Prazo: 90 dias. 
 

ORIGEM Figura 23  - Forro danificado 

Endógena  

G U T PONTOS 

2 2 1 4 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Desconhecida. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Forro danificado LOCAL: Sala de treinamento térreo, 
sala Prof. Francisco Moraes. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar reparo no forro. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 24 - Escada sem adesivo 

antiderrapante 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 4 2 24 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Ausência de antiderrapante nos degraus da 
escada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Piso dos degraus sem condições 
antiderrapantes.  

LOCAL: Escada do bloco. 

MEDIDA SANEADORA 

Colocar adesivos antiderrapantes nos degraus do segundo lance da escada. 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 25  - Extintor sem sinalização 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Ausência de sinalização horizontal e vertical 
para extintor. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Sinalização inadequada. LOCAL: Circulação superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar manutenção com empresa especializada para garantir as sinalizações de todos 
extintores. 

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 26 - Ponteiro do extintor 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio  

CAUSA 

Ponteiro indicador da pressão fora da faixa de 
operação. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Ponteiro do extintor fora da pressão 
adequada. 

LOCAL: Circulação superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar manutenção com empresa especializada para garantir a boas funcionalidades 
dos extintores. 

  Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 27 - Extintor sem sinalização e 
suporte 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 1 9 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Extintor com localização inadequada e sem 
sinalização e suporte. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Localização, sinalização e suporte 
inadequados. 

LOCAL: Circulação Superior 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar manutenção com empresa especializada para garantir as sinalizações de todos 
extintores, colocar suporte para extintor. 

  Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 28 - Cabos elétricos aparentes e 

desgastados 
Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 3 27 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Instalação fora de eletroduto e cabos bastante 
deteriorados. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Condutores sem proteção. LOCAL: Circulação superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Reinstalar novos cabos de forma adequada e segura com eletrodutos. 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 29 - Ausência de identificação do 
quadro elétrico e circuitos inelegíveis  

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Instalação do QDC sem identificação do 
quadro, bem como dos circuitos terminais. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Sem identificação dos circuitos terminais e do 
quadro elétrico. 

LOCAL: Circulação banheiro superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Identificar com etiquetas os circuitos terminais e inserir avisos necessários e instrutivos. 

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 30 - Assento do vaso sanitário 
solto. 

Funcional 

 

G U T PONTOS 

2 2 1 4 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Desconhecida. 

FALHA Fonte: Autor (2018). 

Assento do vaso sanitário solto. LOCAL: Banheiro masculino superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Reinstalar de forma adequada o vaso. 

Prazo: 90 dias. 
 

ORIGEM Figura 31 - Local para banho obstruído 

Operacional 

 

G U T PONTOS 

3 2 1 6 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Uso inadequado do espaço. 
 
 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Ambiente sendo utilizado para outra função ao 
qual foi construído. 

LOCAL: Banheiro feminino superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Retirar materiais do ambiente.  

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 32 - Paginação so piso irregular 

Endógena  

G U T PONTOS 

1 2 1 2 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Reforma dos ambientes, com realocação das 
divisórias. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Partes do piso sem revestimento cerâmico. LOCAL: Circulação superior e Petran. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar uma nova paginação nos locais sem revestimento. 

Prazo: 120 dias. 
 

ORIGEM Figura 33 - Ausência de sinalização de 
emergência 

Endógena. 

 

G U T PONTOS 

4 3 2 24 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Ausência de sinalizações emergenciais nos 
corredores. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Falta de sinalização de emergência. LOCAL: Circulação térreo e superior. 

MEDIDA SANEADORA 

 Realizar sinalização de emergencial.  

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 34 - Fissura vertical 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 1 1 2 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

 Execução incorreta da parede de gesso 
acartonado, ausência de fita telada. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Fissura vertical. LOCAL: Circulação superior. 

MEDIDA SANEADORA 

 Retirar parte da pintura danificada ao longo da fissura, colocar fita telada para forro 
acartonado, emassar e repintar. 

Prazo: 90 dias. 
 

ORIGEM Figura 35 - Sujidades ao longo da parede 

no encontro com o piso 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

1 2 3 6 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Limpeza inadequada no encontro de parede 
com piso e ausência de rodapé. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Sujidades na parede. LOCAL: Circulação superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Colocar rodapé em todo andar. 

Prazo: 120 dias. 
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ORIGEM Figura 36 - Descolamento de pastilhas 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

1 2 2 4 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Descolamento de pastilhas por conta de 
execução errada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Descolamento de pastilhas. LOCAL: Circulação superior 

MEDIDA SANEADORA 

Colocar novas pastilhas com argamassa colante dois. 

Prazo: 120 dias. 
 

ORIGEM Figura 37 - Ar condicionado janela, com 

instalação para split 

Endógena. 

 

G U T PONTOS 

1 3 1 3 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Instalação de ar condicionado do tipo janela no 
ambiente, mas com possibilidade de ser do tipo 
split. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Climatização inadequada. LOCAL: LRI, salas de professores, Lab. 
Mec. Solos. 

MEDIDA SANEADORA 

Substituir todos ar-condicionado tipo janela para ar condicionados split. 

Prazo: 120 dias. 
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ORIGEM Figura 38 - Uso excessivo de extensão 

Exógena  

G U T PONTOS 

3 3 3 27 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Uso excessivo de extensão sobrecarregando 
tomadas de uso geral. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Uso inadequado de tomadas, sobrecarga em 
tomadas. 

LOCAL: LRI, GTTEMA, LAB. 
MÊC.SOLOS 

MEDIDA SANEADORA 

Retirar extensões e redimensionar quantidade de tomadas no ambiente. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 39 - Dreno Ar-condicionado 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

2 3 2 12 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Execução da instalação inadequada do dreno 
do ar-condicionado split. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Instalação inadequada de dreno. LOCAL: Petran. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar instalação adequada para o dreno do ar-condicionado, com a saída do dreno 
direcionada para um local apropriado. 

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 40 - Infiltração na parede 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 3 3 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Dano na instalação do dreno do ar-
condicionado split. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Infiltração na parede. LOCAL: LRI. 

MEDIDA SANEADORA 

Quebrar a parede, identificar e reparar parte do dreno danificada. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 41 - Ausência de identificação do 

Quadro elétrico e circuitos 

Endógena  

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Instalação do QDC sem identificação do 
quadro, bem como dos circuitos terminais. 
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ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

QDC sem identificação dos circuitos terminais 
e do quadro elétrico. 

LOCAL: Secretaria- Petran. 

MEDIDA SANEADORA 

Identificar com etiquetas os circuitos terminais e inserir avisos necessários e instrutivos. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 42 - Vibração e ruído no ar-

condicionado. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 2 2 8 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

Vibração no ar-condicionado.  

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Equipamento apresenta vibrações e ruídos. LOCAL: Sala de aula (2) - Petran. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar manutenção no ar-condicionado split com empresa especializada. 

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 43 - Lâmpada queimada 

Endógena  

 

G U T PONTOS 

2 3 1 6 

RISCO 

Mínimo 

CAUSA 

 Vencimento da vida útil da lâmpada. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Lâmpada queimada. LOCAL: Laboratório mecânica dos 
solos e secretaria do Petran. 

MEDIDA SANEADORA 

Trocar lâmpadas queimadas por novas. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 44 - Vedação dos peitoris sem 

vedação 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 2 3 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Peitoril sem caimento para fora e sem vedação. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Ausência de vedação nos peitoris das janelas. LOCAL: Todas janelas andar superior. 

MEDIDA SANEADORA 

Colocar silicone de vedação em todas juntas da janela com o peitoril. 

Prazo: 30 dias. 
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ORIGEM Figura 45  - Aproximação dos 
condensadores 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Posicionamento muito próximo de unidades 
evaporadoras. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Aproximação das unidades condensadoras. LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Afastar unidades condensadoras com um mínimo de 30cm entre elas. 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Figura 46  - Corrosão de caixa ar-

condicionado janela 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

4 2 3 24 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Corrosão por exposição prolongada e sem 
manutenção  
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Corrosão da caixa de proteção do ar-
condicionado de janela. 

LOCAL: Área externa 

MEDIDA SANEADORA 

Substituir todos ar-condicionados tipos janela por splits. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 47 - Goteira da unidade 

condensadora 

Endógena  
 
 
 
 
 
 
 
  

G U T PONTOS 

3 2 2 12 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Falta de manutenção dos arcondicionados. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Goteira do ar-condicionado. LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar manutenção com empresa especializada das unidades condensadoras. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 48 - Goteira da unidade 

condensadora. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Execução da instalação e localização do 
hidrômetro inadequada.  
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

 Local inapropriado e ausência de caixa padrão 
de abrigo do hidrômetro. 

LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Realocar hidrômetro e fazer abrigo apropriado para ele. 

Prazo: 60 dias. 



74  

 

ORIGEM Figura 49 - Dreno de ar-condicionado 

instalado incorretamente 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

4 3 3 48 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Instalação de dreno de forma inadequada, 
caindo direto numa unidade condensadora com 
cabo de rede expostos. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Dreno e instalação inadequados de ar-
condicionado.  

LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar instalação do dreno de forma correta e substituir cabos danificados da unidade 
condensadora. 

Prazo: 15 dias. 
 
 
 
 
 



75  

 

ORIGEM Figura 50 - Fachada com desagregação 

do revestimento 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 2 3 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Ausência de revestimento na parte fachada e 
execução de revestimento de forma 
inadequada. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Desagregação do revestimento da fachada. LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Retirar o emboço laranja, limpar a superfície do tijolo, chapiscar com 1:3 areia lavada 
ou grossa e rebocar com argamassa mista 1:5 areia grossa e cimento, após assentar o 
revestimento cerâmico da fachada. 
Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 51 - Erosão do passeio. 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

3 2 3 18 

RISCO 

Médio   

CAUSA 

Erosão do passeio por falha na execução do 
passeio. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Erosão do passseio LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Concretar partes do passeio com erosão. 

Prazo: 90 dias. 
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ORIGEM Figura 52- Partes da coberta quebrada e 

com infiltração na laje 

Endógena  
 
 
 
 
 
 
 
  

G U T PONTOS 

2 3 3 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Falta de manutenção da coberta e 
impermeabilização insuficiente. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

 Telhas quebradas e ausência de manutenção 
periódica. 

LOCAL: Coberta. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar manutenção com empresa especializada e trocar telhas quebradas.  

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 53 - Ausência de 

impermeabilização nas paredes externas 

Endógena 

 

G U T PONTOS 

2 3 4 24 

RISCO 

Crítico 

CAUSA 

Falta de impermeabilização nas paredes 
externas. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Impermeabilização ineficiente nas paredes. LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Limpar e nivelar as paredes externas e aplicar impermeabilizante aprapriado para 
fachada e depois realizar a pintura com tinta látex acrílica. 

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Figura 54 - Tampa de esgoto sem 

identificação. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

4 4 1 16 

RISCO 

Médio  

CAUSA 

Execução irregular de tampa para esgoto. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Tampa sem identificação  LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Realizar identificação de tampas na área externa. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Figura 55 - Obstrução da tampa de 

esgoto. 

Exógena 

 

G U T PONTOS 

4 4 1 16 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Colocação de vasos sobre tampas de esgoto. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Obstrução tampa de esgoto LOCAL: Área externa. 

MEDIDA SANEADORA 

Retirar vasos em cima de tampas. 

Prazo: 15 dias. 
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ORIGEM Figura 56 - Caixa de passagem com 

danos. 

Endógena  
 
 
 
  

G U T PONTOS 

4 3 2 24 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Caixa de passagem em condições inadequadas. 

ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Caixa de passagem com danos LOCAL: Lab. Mêcanica dos solos e 
área externa 

MEDIDA SANEADORA 

Trocar caixas de passagem. 

Prazo: 90 dias. 
 

ORIGEM Figura 57 - Tomadas danificadas 

Exógena  

G U T PONTOS 

3 3 2 18 

RISCO 

Médio 

CAUSA 

Instalação inadequada da tomada. 
ANOMALIA Fonte: Autor (2018). 

Tomada com danos. LOCAL: GTTEMA. 

MEDIDA SANEADORA 

Reinstalar de forma adequada as tomadas. 

Prazo: 60 dias. 
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ORIGEM Sem Figura  
Endógena  

G U T PONTOS 
5 5 2 50 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Ausência de projeto de combate à incêndio e falta de 
hidrantes, sistema de sinalização de emergência e 
alarme e detecção de fogo. 

ANOMALIA LOCAL 
Extintores em quantidade e tipo insuficiente, sem 
sinalização, em localização e altura inadequadas, e 
com carga vencida. 

Todo o Bloco 703 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar o sistema de extintores de incêndio, instalar sistema de hidrantes, alarme e 
sinalização e realizar plano de manutenção. 

Prazo: 30 dias. 
 

ORIGEM Sem Figura  
Endógena  

G U T PONTOS 
5 5 1 25 

RISCO 
Crítico  

CAUSA 
Ausência de projeto e instalação de 
SPDA (sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas). 
ANOMALIA LOCAL 

Falta do projeto SPDA e da instalação. Todo o Bloco 703. 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar projeto de SPDA e sua instalação. 

Prazo: 60 dias. 
 

ORIGEM Sem Figura  
Endógena  

G U T PONTOS 
5 5 1 25 

RISCO 
Crítico  

CAUSA 
Ausência de projeto elétrico e ausência 

de DPS (disjuntores contra surtos 
atmosféricos) e IDR (Interruptores 
Residuais Diferencial) nos quadros 
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elétricos. 
ANOMALIA LOCAL 

Falta de projeto elétrico e disjuntores 
DPS e IDR. 

Todo o Bloco 703. 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar projeto de SPDA. 

Prazo: 30  
  

 
 Lista das prioridades de anomalias 

  Com as anomalias pontuadas faz-se necessário organizá-las em ordem 

decrescente da maior pontuação à menor com o intuito de reconhecer a ordem de 

prioridade. 

 

      Tabela 32 - Lista das prioridades das anomalias  

PRIORIDADE ANOMALIA GUT  PRAZO (dia) 

1 

Extintores em quantidade e tipo 
insuficiente, sem sinalização, em 
localização e altura inadequadas, e com 
carga vencida. 

50 30 

2 Dreno e instalação inadequados de ar-
condicionado.  

48 15 

3 Instalação inadequada de gás. 32 30 

4 Condutores sem proteção. 27 30 

5 Uso inadequado de tomadas, sobrecarga 
em tomadas. 

27 60 

6 Porta com largura inadequada, portas não 
abrem no sentido correto. 

25 60 

7 Falta de projeto de SPDA. 25 60 

8 Falta de projeto elétrico e disjuntores DPS 
e IDR. 

25 30 

9 Piso dos degraus sem condições 
antiderrapantes.  

24 30 

10 Ausência de sinalizações emergenciais 
nos corredores. 

24 30 

11 Corrosão da caixa de proteção do ar-
condicionado split. 

24 90 

12 Impermeabilização ineficiente nas 
paredes. 

24 60 

13 Caixa de passagem com danos 24 90 

14 Carga do extintor vencida. 20 30 
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      (cont.) 

PRIORIDADE ANOMALIA GUT  PRAZO (dia) 

15 QDC sem identificação dos circuitos 
terminais e do quadro elétrico. 

18 30 

16 Sujidades internas nos cabos e no quadro. 18 30 

17 Sujidades internas nos cabos e no quadro. 18 30 

18 QDC sem identificação dos circuitos 
terminais e do quadro elétrico. 

18 30 

19 Ausência de sinalização horizontal e 
vertical para extintor. 

18 30 

20 Ponteiro do extintor fora da pressão 
adequada. 

18 30 

21 Sem identificação dos circuitos terminais 
e do quadro elétrico. 

18 30 

22 Infiltração na parede. 18 60 

23 QDC sem identificação dos circuitos 
terminais e do quadro elétrico. 

18 60 

24 Peitoril sem caimento para fora e sem 
vedação 

18 30 

25 Aproximação das unidades 
condensadoras. 

18 30 

26  Local inapropriado e ausência de caixa 
padrão de abrigo do hidrômetro. 

18 60 

27 Desagregação do revestimento da fachada. 18 60 

28 Erosão do passseio 18 90 

29 Telhas quebradas e ausência de 
manutenção periódica. 

18 60 

30 Instalação inadequada da tomada. 18 60 

31 Ausência de barra de apoio na porta. 16 45 

32 Ausência de barra de apoio na pia. 16 45 

33 Execução irregular de tampa para esgoto. 16 60 

34 Obstrução tampa de esgoto 16 15 

35 Obstrução da área de sinalização. 12 30 

36 Instalação inadequada de dreno. 12 60 

37 Goteira do ar-condicionado. 12 60 

38 Instalação inadequada de rede frigorígena. 9 60 

39 Localização, sinalização e suporte 
inadequados. 

9 60 

40 Destacamento do forro em PVC. 8 90 

41 Bebedouro sem vazão. 8 45 

42 Equipamento apresenta vibrações e ruídos 8 60 

43 Selo Inmetro do extintor rasgado. 6 60 

44 Sujidades nas paredes. 6 90 
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     (conclusão) 

PRIORIDADE ANOMALIA GUT  PRAZO (dia) 

45 Sala com climatização insuficiente. 6 90 

46 Obstrução do chuveiro. 6 90 

47 Sujidades na parede. 6 120 

48 Lâmpada queimada. 6 60 

49 Fissuração no piso. 4 90 

50 Forro danificado 4 90 

51  Assento do vaso sanitário solto. 4 90 

52 Descolamento de pastilhas. 4 120 

53 
Instalação de ar condicionado do tipo 
janela no ambiente, mas com 
possibilidade de ser do tipo split. 

3 120 

54 Partes do piso sem revestimento cerâmico. 2 120 

55 Fissura vertical. 2 90 

       Fonte: Autor (2018). 
 
 

 Avaliação da Edificação 

 

4.8.1 Avaliação das condições de manutenção da edificação 

 

Conforme foi constatado por esta inspeção, não existe registro de um plano de 

manutenção para a edificação. Em função disso, de acordo com a NBR 5674/2012, a edificação 

é desconforme. 

 
4.8.2 Avaliação do uso da edificação 

 

Pelo que foi constatado nos projetos as built e executivo, todos os ambientes estão 

sendo usados e ocupados pelo o qual foram projetados. Em função disso, a edificação é 

classificada como uso REGULAR. 

 

4.8.3 Avaliação das condições de estabilidade e segurança da edificação 

 

Pelo que foi constatado na inspeção predial, não existe nenhuma anomalia de cunho 

estrutural na edificação passíveis de serem vistos visualmente. Em função disso, a edificação é 

classificada como uso REGULAR. 
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4.8.4 Avaliação da segurança contra incêndio 

 

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

ausência de projeto de combate contra incêndio, constata-se que a edificação é considerada 

como IRREGULAR no quesito de segurança contra incêndio. 
 

 Prescrições/recomendações da inspeção 

 

Em relação aos Subsistemas de Vedação e Revestimentos, Esquadrias e 

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

seguintes recomendações: 

a) Realizar a manutenção e reparo da cobertura, trocando as telhas quebradas ou 
degastadas.; 

b) Vedar todas as janelas que dão para o exterior com silicone. 

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

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

recomendações: 

a) Elaborar projeto completo de todas as instalações elétricas; 

b) Identificar todos quadros elétricos e circuitos; 

c) Trocar os cabos elétricos que se encontram em condições insuficientes de uso.  

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

se as seguintes recomendações: 

a) Elaborar projeto de combate contra incêndio; 

b) Trocar carga dos extintores da edificação; 

c) Realizar plano de manutenção dos extintores; 

d) Acrescentar uma escada tipo NE e uma saída de emergência; 

e) Instalar detector de fumaça, chuveiros automáticos e hidrantes. 
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 CONCLUSÃO 

 

A inspeção predial é de extrema necessidade para conseguir de maneira metodológica 

caracterizar a situação em que uma edificação se encontra, buscando garantir a segurança e 

conforto aos usuários.  

Dessa forma, esse trabalho tem o intuito de seguir essa metodologia vigente e formar 

um laudo com todos os problemas encontrados numa edificação, com a devida proposta de 

solução, para que se possa recuperá-las. 

Após o laudo, o autor deverá instruir aos proprietários em como se prosseguir a partir 

do laudo para ser criado um plano de manutenção, para que os moradores tenham consciência 

da periodicidade que deve ser feito uma manutenção preventiva, diminuindo assim, gastos no 

futuro corrigindo anomalias. 

 Por fim, vale ressaltar a importância das leis que regulamentam a atividade de inspeção 

predial. Pois, elas são uma forma de garantir uma manutenção predial adequada para cada 

edificação com acompanhamento de profissionais capacitados. Dessa forma, caso realizado, 

tem-se a diminuição do risco de colocar a vida dos usuários em perigo e, ainda, garantir maior 

conforto e segurança para suas casas. 
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