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RESUMO 

A Inspeção predial é um assunto bastante em alta no Brasil nos últimos anos, principalmente 

pela ocorrência de grandes acidentes e o surgimento de algumas leis municipais que tornam 

essa atividade obrigatória para certos tipos de edificações. Porém, a inspeção predial não pode 

ocorrer isoladamente, pois a mesma deve ser seguida de uma manutenção predial para garantir 

a conservação dos edifícios, juntamente com condições adequadas de segurança e conforto aos 

usuários. Este trabalho tem como objetivo orientar a realização de uma inspeção predial de 

acordo com as normas do IBAPE, propondo um modelo de check-list de verificação para 

elaboração de um laudo técnico. Para isso, foi utilizado como estudo de caso, a inspeção predial 

da Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará. Nos resultados, foi apresentado o 

check-list de verificação sugerido para elaboração de um laudo de vistoria técnica, e os itens 

que devem conter nele foram dispostos na forma de resultados neste trabalho, como 

informações sobre o edifício, descrições das manifestações patológicas com fotos, 

recomendações técnicas e sugestão de um plano de manutenções. Através desse trabalho, foi 

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

de uma inspeção predial de acordo com a lei em vigor na cidade de Fortaleza/CE. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The building inspection is a key issue in Brazil in recent years, mainly due to the occurrence of 

major accidents and the development of some municipal laws that make this activity mandatory 

for certain types of buildings. However, the building inspection cannot occur in isolation. It 

must be followed by a building maintenance to guarantee the conservation of the buildings, 

together with adequate conditions of safety and comfort to the users. Thus, this work aims to 

guide the process of building inspection following IBAPE standards as well as proposing a 

verification checklist model to develop a technical report. For this purpose, the building 

inspection of Imprensa Universitária of the Federal University of Ceará, was used as a case 

study. It was presented, in the results, the verification checklist suggested for the elaboration of 

a technical survey report. Which contained information about the building, descriptions of the 

pathological manifestations (with photos), technical recommendations and suggestion of a 

maintenance plan. Through this work, it was possible to define a methodology and suggest a 

checklist model that assists in the performance of a building inspection in accordance with the 

law in force in the city of Fortaleza/CE. 

 

Keywords: Building Inspection. Building Maintenance. Building Inspection Checklist. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Engenharia Civil pode ser entendida como a ciência e a arte das construções e é 

considerada um dos campos mais amplos da engenharia, lidando diretamente com criação, 

proteção e melhora do ambiente comum. Vem de engenhar, inventar, fazer com engenhosidade, 

inventar com criatividade, o que reflete no trabalho de um engenheiro civil que, conhecendo o 

problema a ser resolvido e as leis físicas que o regem, utiliza seus recursos e ferramentas para 

chegar a uma solução criativa, correta e eficiente. 

Ao longo dos anos, a engenharia desenvolveu uma série de ramificações e para cada 

uma delas, um profissional adequado, que é diferenciado pela finalidade, campo de atuação ou 

tipo de tecnologia aplicada. A construção civil, um dos mais amplos ramos, contempla, entre 

outros, projeto e construção de edificações, as quais estão sujeitas ao surgimento de 

manifestações patológicas, que podem comprometer a estrutura do edifício, apesar do mesmo 

ser pensado e projetado para atender aos fatores de segurança, de serviço e vida útil. 

Algumas dessas manifestações podem ser facilmente identificadas, até mesmo pelo 

usuário do imóvel, como desplacamento de cerâmicas, deformações excessivas, manchas na 

pintura de paredes, que podem, ou não, gerar danos maiores a estrutura, comprometendo a 

segurança dos moradores e/ou funcionários da edificação.  

Segundo o IBAPE Nacional, uma das principais responsabilidades do síndico é a 

contratação de um engenheiro civil ou arquiteto especialista para realizar a inspeção predial do 

edifício, contudo, é comum que essa tarefa seja ignorada, deixando de fazer ações preventivas, 

corretivas e/ou reformas que sejam necessárias para evitar que a perda de desempenho da 

estrutura.  

Portanto, é de extrema importância a realização periódica de inspeções prediais 

seguida de um plano de manutenção para que as partes identificadas como danificadas sejam 

reparadas, evitando prejuízos futuros e até mesmo possíveis acidentes. O grau de complexidade 

a edificação vai definir o nível da inspeção predial – para uma inspeção mais completa, onde, 

além de um engenheiro civil, é necessária a presença de outros profissionais, como engenheiro 

eletricista, mecânico, entre outros.  

O plano de manutenção utiliza-se de métodos como a matriz GUT (Gravidade x 

Urgência x Tendência) para ser definido, a qual gera um grau de prioridade a fim de ordenar as 
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manifestações patológicas, assim as que forem consideradas com maior risco à estrutura do 

edifício, colocando em risco a segurança dos usuários, devem ser reparadas primeiramente. 

Figura 1 – Matriz GUT 

 
Fonte: Gomide (2008) 

Além da segurança, o financeiro é um fator muito importante para as inspeções 

prediais, tendo em vista que ao identificar precocemente uma patologia, a mesma pode ser 

facilmente reparada, seguida de uma medida de manutenção, preventiva ou corretiva, 

precavendo-se de ações grandiosas que, obviamente, seriam de custo mais elevado, sabendo 

que a complexidade da recuperação é diretamente proporcional ao seu valor financeiro. A lei 

de Sitter, prevê que ao adiar uma intervenção necessária o seu custo aumenta em uma 

progressão geométrica de razão cinco, como mostra o gráfico a seguir.  
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Figura 2 – Lei de Sitter 

 
Fonte: Sitter (1984) 

Pode-se, assim, dizer que a inspeção predial envolve desde o entendimento da 

concepção da estrutura e suas partes constituintes, através de estudo dos projetos, na análise 

visual e, se necessário, da realização de ensaios, e tem como função fazer o cadastro e 

identificação de todas as anomalias, classificando-as quanto a sua origem e grau de risco, 

através de registros fotográficos e croquis, para quantificar e qualificar o quadro patológico da 

edificação, afim de avaliar as condições técnicas de uso e de manutenção do edifício para 

melhor orientar a manutenção do mesmo.  

O presente trabalho apresenta a inspeção predial da imprensa universitária da 

Universidade Federal do Ceará, no Campus Benfica localizado na Avenida da Universidade, 

número 2932, com o auxílio da ferramenta de formulários do Google, seguindo e obedecendo 

as recomendações da norma de inspeção predial do IBAPE Nacional/2012 e todas as exigências 

da lei 9.913, de 16 de julho de 2012, regulamentada pelo decreto 13.616 de 23 de julho de 2015. 

1.1 Problema Motivador 

O ramo da inspeção predial tem crescido consideravelmente devido à ocorrência de 

grandes acidentes em edificações no Brasil nas últimas décadas, acidentes esses que poderiam 

ser evitados com ações preventivas, caso as patologias fossem previamente identificadas. Fez-

se necessário então, um plano de inspeção periódica com a finalidade de evitar grandes 

acidentes, seguidos de intervenções nas áreas necessitadas de reparos.  
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1.2 Questões de Pesquisa 

As questões que motivam o presente trabalho serão apresentadas a seguir: 

i) A edificação atende aos fatores de segurança, serviço e vida útil? 

ii) Quais os tipos de anomalias existem no edifício em estudo e quais as suas 

respectivas causas? 

iii) Qual plano de manutenção para o edifício em questão? 

iv) Quais as prescrições técnicas recomendadas? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo Geral 

Realizar um estudo de caso de inspeção predial na imprensa universitária da 

Universidade Federal do Ceará, no Campus Benfica, localizada da Avenida da Universidade, 

2932. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho serão apresentados a seguir: 

i) Realizar a inspeção predial da edificação através de um check-list 

ii) Mapear as anomalias identificadas bem como as suas causas e possíveis 

consequências para a estrutura da edificação. 

iii) Ordenar as anomalias em grau de prioridade de manutenção. 

iv) Apresentar um plano de manutenção preventiva e corretiva para a edificação 

analisada. 

1.4 Justificativa 

Apesar de ser projetado e construído para durar uma vida útil mínima, determinada 

em projeto, as estruturas da edificação estão sujeitas a deterioração e patologias de diversas 

naturezas, que nem sempre podem ser previstas, e que afetam o desempenho das mesmas. Por 

isso, se faz necessário a realização de uma inspeção predial periodicamente para garantir a 

funcionalidade e a segurança do edifício.  

1.5 Organização do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos.  
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a. O primeiro capítulo refere-se à introdução, aos objetivos e à justificativa, 

conforme apresentado anteriormente; 

b. O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a Inspeção 

Predial, descrevendo suas etapas, níveis, tipos, classificação de anomalias, entre 

outros; 

c. O terceiro capítulo descreve a metodologia aplicada no trabalho; 

d. O quarto capítulo apresenta o resultado do trabalho, desde a caracterização da 

edificação, check-lists da inspeção, avaliação da edificação e recomendações de 

manutenção.  

e. O quinto capítulo resume os resultados obtidos, onde são elencadas as 

considerações e conclusões finais.  

f. O sexto e último capítulo contempla as referências bibliográficas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Inspeção Predial 

2.1.1 Definição 

De acordo com a NBR 5674/12, a manutenção é o conjunto de atividades a serem 

realizadas ao longo da vida total da edificação para conservar ou recuperar a sua capacidade 

funcional e de seus sistemas constituintes de atender as necessidades e segurança dos seus 

usuários. 

Afim de se atingir os níveis de desempenho e segurança adequados para a utilização 

da edificação, a mesma necessita de intervenções periódicas durante a sua vida para se recuperar 

de possíveis degradações naturais e até mesmo de uso.  

Tais manutenções programadas previnem a deterioração precoce dos edifícios, 

aumentando a sua vida útil, como pode ser analisado na imagem a seguir, e evitando 

intervenções maiores, que resultam em gastos acentuados na recuperação tardia das 

degradações.  

Figura 3 – Desempenho ao longo do tempo 

 
Fonte: ABNT 15575-1 (2012) 

 

A inspeção predial é uma verificação, através da metodologia técnica, das 

condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação, segundo a ABNT 

15575-1. 
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Segundo a Norma de Inspeção Predial do IBAPE - Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia, inspeção predial é definida como a análise isolada ou 

combinada das condições técnicas de uso e manutenção da edificação. A inspeção predial não 

identifica apenas as anomalias e falhas da estrutura, ela inclui também a identificação das causas 

de cada anomalia encontrada e propõe uma solução para a mesma.  

2.1.2 Histórico da Inspeção Predial no Brasil 

Em 2015, o IBAPE/SP publicou a segunda edição da cartilha Inspeção Predial – “A 

saúde dos Edifícios”, onde foi apresentado o histórico da inspeção predial no Brasil, afirmando 

que este não é um assunto novo. O histórico está descrito abaixo onde seguem as datas e os 

eventos:  

1989 - Entra em vigor a norma técnica da ABNT NBR 5674: Manutenção dos 

edifícios – procedimentos. 

1997 - Publicação do livro “A Saúde dos Edifícios”, realizado pelo Ibape/SP e 

Crea/SP.  

1998 - A obrigatoriedade da Inspeção Predial é assunto discutido em Porto Alegre, 

no Congresso de Perícias de Engenharia e Avaliações, através de trabalho técnico apresentado 

pelo Eng. Tito Lívio F. Gomide, considerados os acidentes prediais ocorridos naquela 

oportunidade.  

2000 - Fundada a Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP. 

2003 - Publicação e aprovação da Norma de Inspeção Predial do Ibape/SP, 

coordenada pelo Eng. Miguel Grossi.2005 - A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/ SP realiza 

a primeira revisão d a Norma de Inspeção Predial do Ibape/S P, coordenada pelo Eng. Milton 

Gomes. 

2005 - Realização pelo Ibape/SP do Seminário de Inspeção Predial e Manutenção. 

2005 - Publicação pelo Ibape/SP, através da editora LEUD, do livro: “Inspeção 

predial: check up predial e guia da boa manutenção”. 

2007 – A Câmara de Inspeção predial do Ibape/S P realiza a segunda revisão da 

Norma de Inspeção Predial do Ibape/SP, coordenada Eng. Milton Gomes. 

2009 – O Ibape/ SP e outras entidades, junto com o sistema CREA, elaboram as 

Diretrizes para a Inspeção Predial em Estádios de Futebol.  

2009 – Entra em vigor o Decreto Federal 6.795 de 16/03/2009, que obriga as 

inspeções prediais nos estádios de futebol e a Portaria 124 do Ministério dos Esportes, que 

regulamenta o decreto. 
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2009 – Publicação e aprovação da Norma de Inspeção Predial do Ibape Nacional. 

2009 – A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/ SP apresenta estudo sobre 

Acidentes Prediais e as Deficiências com a Manutenção, coordenada pela Enga. Marli Lanza 

Kalil. 

2011 – A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP realiza a terceira revisão da 

Norma de Inspeção Predial do Ibape/SP, coordenada pelo Eng. Vanderley Jacob Junior. 

2011/2012 – A ABNT revisa a norma NBR 5674. 

2.2 Etapas da Inspeção Predial 

O IBAPE compara o edifício com um corpo humano e a inspeção predial, que avalia 

cada parte ou elemento construtivo, com um check-up médico.  

O método dessa avaliação técnica está descrito na Norma de Inspeção Predial e 

consiste em algumas etapas principais, resumidas a seguir: 
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Figura 4 – Etapas da Inspeção Predial 

 
Fonte: Ibape/SP (2012) 
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2.2.1 Tipos de Inspeção Predial 

Define a natureza do elemento construtivo a ser inspecionado.  

2.2.2 Nível da Inspeção Predial 

A inspeção predial pode ser classificada três diferentes níveis de complexidade e 

essa classificação é de responsabilidade do inspetor de acordo com as características técnicas e 

finalidade da edificação. Os níveis estão dispostos e detalhados a seguir: 

i) Nível 1: Edificação com padrão e complexidade do tipo baixo, que 

possui até 3 pavimentos, sem elevadores, e que apresenta simplicidade 

de manutenção e operação. Apenas um profissional habilitado é 

necessário para realizar a inspeção e os resultados são fundamentados 

nas observações visuais deste profissional.  

ii) Nível 2: Edificação com padrão e complexidade construtiva normal, 

onde a manutenção de seus equipamentos é realizada por empresas 

terceirizadas. É necessário mais de um profissional habilitado e as 

conclusões são fundamentadas nas observações dos profissionais assim 

como pode conter resultados de ensaios.  

iii) Nível 3: Edificações de alto padrão e grande complexidade construtiva, 

a manutenção dos equipamentos e sistemas construtivos são feitas por 

empresas terceirizadas. Necessita de mais de um profissional habilitado 

e as conclusões da inspeção são baseadas tanto nas percepções dos 

inspetores bem como em ensaios e exames laboratoriais.  

2.2.3 Documentação 

A norma de Inspeção Predial Nacional do IBAPE recomenda a análise de 

documentos, quando disponíveis e existentes, divididos nas categorias: administrativos, 

técnicos, manutenção e operação da edificação.  

Segue a transcrição dos documentos, de acordo com as categorias: 

2.2.3.1 Documentação Administrativa 

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

b) Alvará de Construção; 
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c) Auto de Conclusão; 

d) IPTU; 

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

f) Alvará do Corpo de Bombeiros; 

g) Ata de instalação do condomínio; 

h) Alvará de funcionamento; 

i) Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; 

j) Certificado de treinamento de brigada de incêndio; 

k) Licença de funcionamento da prefeitura; 

l) Licença de funcionamento do órgão ambiental estadual; 

m) Cadastro no sistema de limpeza urbana; 

n) Comprovante da destinação de resíduos sólidos; 

o) Relatório de danos ambientais;  

p) Licença da vigilância sanitária;  

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

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

s) Certificado de Acessibilidade. 

2.2.3.2 Documentação Técnica 

a) Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

b) Projeto executivo; 

c) Projeto de estruturas; 

d) Projeto de Instalações Prediais; 

e) Projeto de Impermeabilização; 

f) Projeto de Revestimentos; 

g) Projeto de paisagismo; 

2.2.3.3 Documentação de manutenção e operação  

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

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

c) Selos dos Extintores;  

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

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

f) Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios;  
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g) Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos reservatórios e da 

rede;  

h) Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras;  

i) Laudos de Inspeção Predial anteriores;  

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

k) Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral;  

l) Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos;  

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

condicionado central;  

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

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

p) Cadastro de equipamentos e máquinas.  

2.2.4 Obtenção de Informações 

Segundo o IBAPE, é necessário, para instruir o laudo, obter informações através de 

questionários e entrevistas com os usuários, síndicos e gestores da edificação, bem como 

responsáveis técnicos pela mesma, principalmente no caso de modificações e reformas na 

edificação original.  

2.2.5 Listagem de Verificação  

É de grande importância a definição de check-lists listando os componentes e 

equipamentos dos sistemas construtivos que devem ser vistoriados pelos inspetores 

responsáveis e deve ser proporcional à complexidade da edificação e nível da inspeção a ser 

realizado.   

O IBAPE recomenda que a vistoria na inspeção predial seja sistêmica e que abranja 

minimamente os seguintes sistemas construtivos: estrutura, impermeabilização, instalações 

hidráulicas e elétricas, revestimentos internos e externos, esquadrias, elevadores, climatização, 

exaustão mecânica, ventilação, coberturas, telhados, combate a incêndio e SPDA. 

2.2.6 Classificação de Anomalias e Falhas 

De acordo com o IBRAENG – Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia -, 

anomalias são desconformidades técnicas construtivas ou de uso de uma edificação ou de seus 

equipamentos e sistemas, que implicam na perda de desempenho da mesma ou de suas partes e 

na redução da sua vida útil. 
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Já as falhas, ainda segundo a IBRENG, são definidas por desconformidades de 

manutenção de uma edificação ou de seus equipamentos e sistemas, que provocam ou possam 

vir a provocar anomalias. 

Ambas, falhas e anomalias, podem comprometer a segurança, o conforto, a 

funcionalidade, a vida útil da edificação, entre outros fatores. As não conformidades podem 

estar relacionadas com desvios técnicos e de qualidade de construção e/ou manutenção da 

edificação. 

As anomalias podem ser classificadas em: 

i. Endógena: originaria da própria edificação (projeto, materiais e execução) 

ii. Exógena: originaria de fatores externos a edificação, provocados por 

terceiros. 

iii. Natural: originaria de fenômenos da natureza. 

iv. Funcional: originaria de degradação de sistemas construtivos pelo 

envelhecimento natural e, consequente, término da vida útil. 

As falhas, por sua vez, podem ser classificadas em: 

i. De planejamento: são decorrentes de falhas de procedimentos e 

especificações inadequados do plano de manutenção, sem aderência a 

questões técnicas, de uso, de operação, de exposição ambiental e, 

principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das instalações, 

consoante a estratégia de Manutenção. Além dos aspectos de concepção do 

plano, há falhas relacionadas às periodicidades de execução. 

ii. De execução: são associadas à manutenção proveniente de falhas causadas 

pela execução inadequada de procedimentos e atividades do plano de 

manutenção, incluindo o uso inadequado dos materiais. 

iii. Operacionais: relativas aos procedimentos inadequados de registros, 

controles, rondas e demais atividades pertinentes.  

iv. Gerenciais: decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de 

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

2.2.7 Classificação do Grau de Risco 

É o critério de classificação das anomalias e falhas existentes na edificação e 

constatadas em uma inspeção predial, considerado o risco oferecido aos usuários, ao meio 

ambiente e ao patrimônio. São classificadas pelo IBAPE como: 

i. Crítico: risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e o 

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. 

ii. Médio: risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade 

da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas e deterioração 

precoce. 

iii. 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 do baixo ou nenhum 

comprometimento do valor imobiliário.  

2.2.8 Definição de Prioridades 

Tendo determinadas e classificadas as falhas e anomalias, é necessário definir a 

prioridade na ordem das orientações técnicas. É de recomendação do IBAPE que as prioridades 

sejam dispostas em ordem decrescente quanto ao grau de risco e intensidade de anomalias e 

falhas. Tal grau pode ser definido com o auxílio da metodologia GUT (gravidade, urgência e 

tendência), conforme mostrado na Figura 01 no início desse trabalho. 

2.2.9 Indicação de Orientações Técnicas 

Após o apontamento de anomalias e falhas verificadas durante a inspeção predial, 

se faz necessário apresentar recomendações técnicas de forma concisa e simplificada, 

facilitando assim a compreensão dos interessados. O uso de manuais e normas, bem como de 

ilustrações, é recomendado para facilitar possíveis providências a serem tomadas por parte do 

contratante.  

2.2.10 Avaliação e classificação da qualidade de manutenção e uso 

Após identificar as anomalias deve-se avaliar a manutenção e uso da edificação, 

considerando os graus de risco e a perda de desempenho do edifício.  

O plano de manutenção deve ser analisado e a sua execução deve seguir os critérios 

da norma do IBAPE/2012: 

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

pelos fabricantes dos equipamentos e sistemas inspecionados  

b) Conformidade do Plano de Manutenção com as Normas Técnicas e instruções 

de Engenharia 
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c) 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. 

Para avaliar as condições de execução, é necessário:  

a)  Verificar se há acessibilidade aos equipamentos e sistemas previstos no plano 

de manutenção.  

b) Verificar as condições de segurança para os usuários e profissionais envolvidos 

durante a execução da manutenção. 

Após realizadas as análises necessárias, é de responsabilidade do inspetor, avaliar 

a manutenção da edificação e de seus sistemas, afim de verificar se a mesma atende ou não os 

critérios.  

As condições de uso são classificadas em: 

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

acordo com o que foi previsto em projeto 

b) Uso irregular: quando o uso e ocupação da edificação inspecionada estão 

divergentes ao que foi previsto em projeto.  

2.2.11 Laudo de Vistoria Técnica 

Depois de realizada a inspeção e todas as análises são concluídas, é feito um laudo 

de vistoria técnica (LVT), contendo, segundo o IBAPE (2012) as seguintes informações:  

a) Identificação do responsável pela edificação; 

b)  Data da inspeção; 

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

d) Nível da inspeção predial;  

e) Documentação analisada;  

f) Critério e método da inspeção predial;  

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

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

i) Prioridades para as medidas saneadoras;  

j) Avaliação do estado de conservação da edificação;  

k) Avaliação da estabilidade e segurança;  

l) Recomendações técnicas e de sustentabilidade;  

m) Relatório fotográfico;  

n) Recomendação dos prazos;  

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

do CAU.  

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

técnica (RRT).  

2.2.12 Responsabilidades 

A responsabilidade pelo escopo e pelo nível de inspeção contratada é única e 

exclusiva do profissional ou profissionais envolvidos. 

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. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Bases Teóricas 

Para o desenvolvimento da inspeção predial do imóvel em questão, foi utilizada a 

base teórica discutida no item anterior, a Norma de Inspeção Predial Nacional 2012 

disponibilizada pelo IBAPE. 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia, IBRENG, elaborou um 

documento de Orientação Técnica para a Inspeção Predial e Auditoria Técnica, esse documento, 

juntamente com o Termo de Referência, de autoria do CREA-CE, também serviram de 

orientação para a realização da inspeção predial, objeto do presente trabalho. 

3.2 Bases Legais 

A lei municipal 9913 de 16 de julho de 2012 garante a obrigatoriedade da vistoria 

técnica, manutenção preventiva e periódica as edificações de âmbito público ou privado no 

município de Fortaleza. O decreto de número 13.616 de 23 de junto de 2015, regulamenta a lei 

citada acima, e dispõe sobre as regras gerais e especificas a serem obedecidas na manutenção e 

conservação das edificações de Fortaleza. Devido a algumas prorrogações de prazo, somente a 

partir de abril de 2017 que tornou-se obrigatório a emissão do Certificado de Inspeção Predial 

(CIP) após realizada a inspeção predial. Este documento formaliza a realização da vistoria e 

análise técnica das edificações.  

3.3 Etapas da Inspeção  

3.3.1 Etapas Preliminares 

Antes de iniciar a inspeção propriamente dita, algumas etapas preliminares são 

necessárias para dar continuidade ao trabalho. É necessário realizar uma reunião com o gestor 

responsável pela edificação, afim de definir as áreas a serem vistoriadas e agendar uma visita 

preliminar. 

É recomendado a realização de uma visita preliminar à obra para se obter todas as 

informações de campo necessárias, com o objetivo de definir os planos específicos para as 

atividades seguintes da inspeção, bem como determinar o nível da inspeção, os quais foram 

descritos anteriormente, no segundo capítulo desse trabalho. 
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A solicitação da lista de documentos, conforme recomendado pela norma que rege 

esse trabalho, também é um etapa importante que precede a inspeção em si, para realizar a 

análise dos documentos. 

Antes de iniciar a inspeção predial, é de grande importância definir uma estratégia 

para realização do trabalho, definindo uma metodologia de acordo com o espaço a ser 

vistoriado. No caso da vistoria da Imprensa Universitária da UFC, a metodologia utilizada 

consiste em percorrer todos os espaços comunitários acessíveis aos e funcionários, as salas, 

banheiros, cantina, etc.  

Foram analisados, com o auxílio dos checklists os sistemas de elementos estruturais, 

sistemas de vedação e revestimentos, sistemas de esquadrias e divisórias, sistemas relacionados 

às instalações elétricas, sistemas de ar condicionado e sistema de prevenção e combate a 

incêndio.  

Depois de vistoriados, as anomalias e falhas identificadas durante a inspeção foram 

classificadas quanto ao seu grau de risco e com o a matriz GUT, realizou-se a avaliação de cada 

item.  

3.3.2 Etapas da Inspeção 

As etapas da inspeção foram direcionadas de acordo com a orientação do IBAPE, 

de acordo com a figura 4 mostrada no capítulo anterior desse trabalho. 

Foram analisados, com o auxílio dos checklists os sistemas de elementos estruturais, 

sistemas de vedação e revestimentos, sistemas de esquadrias e divisórias, sistemas relacionados 

às instalações elétricas, sistemas de ar condicionado e sistema de prevenção e combate a 

incêndio.  

Depois de vistoriados, as anomalias e falhas identificadas durante a inspeção foram 

classificadas quanto ao seu grau de risco e com o a matriz GUT, realizou-se a avaliação de cada 

item. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Edificação 

4.1.1 Dados Gerais, Identificação e localização.  

Segue, na tabela a seguir, as informações gerais da edificação inspecionada. 

Tabela 1 – Dados da Edificação 
Edificação: Imprensa Universitária 
Endereço: Avenida da Universidade, 2932 – Benfica. CEP: 60020-181 – Fortaleza/CE 

Fonte: Autor (2018) 

Na figura a seguir, pode-se observar a localização do prédio. 

Figura 5 – Localização da Edificação 

 

Fonte: Google Maps (2018) 

4.1.2 Descrição 

O prédio da Imprensa Universitária localizado no campus Benfica, na avenida da 

Universidade, número 2932, possui apenas um pavimento, com área construída total de 

1.695,26 m². De acordo com a placa de inauguração do edifício, a imprensa universitária possui 

52 anos e foi inaugurada no ano de 1966. 

A Imprensa Universitária, além dos serviços relativos à produção de impressos e 

publicações de informativos, periódicos, revistas e trabalhos especializados e acadêmicos da 
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UFC, é responsável ainda pela edição de livros didáticos, científicos e literários, e pela reedição 

de obras culturais de grande significação, esgotadas, esquecidas ou ameaçadas de 

desaparecimento. 

Figura 6 – Placa de Inauguração da Imprensa Universitária 

 
Fonte: Autor (2018) 

4.2 Nível da Inspeção 

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

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

de nível 2. 

4.3 Documentação Solicitada da Edificação 

As listas de documentos administrativos, técnicos e de manutenção para análise 

seguem nos itens seguintes. 

4.3.1 Documentação Administrativa 

Tabela 2 – Documentação Administrativa  

Documentação Entregue Analisado 

1. Alvará de Construção Não Não 

2. Certificado de Treinamento de Brigada de Incêndio Não Não 
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3. Licença de Funcionamento da Prefeitura Não Não 

4. Licença de Funcionamento do órgão ambiental competente Não Não 

5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Solos, quando pertinente Não Não 

6. Relatório de danos ambientais, quanto pertinente Não Não 

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

8. Certificado de Acessibilidade Não Não 

Fonte: Autor (2018) 

4.3.2 Documentação Técnica 

Tabela 3 – Documentação Técnica 

Documentação Entregue Analisado 

1. Memorial descritivo dos sistemas construtivos Não Não 

2. Projeto executivo Não Não 

3. Projeto as built Não Não 

4. Projeto de estruturas Não Não 

5. Projeto de Instalações Prediais Não Não 

5.1. Instalações hidráulicas Não Não 

5.2. Instalações de gás Não Não 

5.3. Instalações elétricas Não Não 

5.4. Instalações de cabeamento e telefonia Não Não 

5.5. Instalações do SPDA Não Não 

5.6. Instalações de climatização Não Não 

5.7. Combate a incêndio Não Não 

6. Projeto de Impermeabilização Não Não 

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

8. Projeto de Paisagismo Não Não 

Fonte: Autor (2018) 

4.3.3 Documentação de Manutenção 

Tabela 4 – Documentação de Manutenção 
Documentação Entregue Analisado 

1. Manual de Uso, Operação e Manutenção Não Não 
2. Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC) Não Não 
3. Selos dos Extintores Sim Sim 
4. Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA) Não Não 
5. Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica – 

SPDA 
Não Não 

6. Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios Não Não 
7. Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água 

dos reservatórios e da rede 
Não Não 
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8. Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras Não Não 
9. Laudos de Inspeção Predial anteriores Não Não 
10. Certificado de ensaios de pressurização em cilindro de extintores Não Não 
11. Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral Não Não 
12. Relatório dos acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Não Não 
13. Relatório de ensaios da água gelada e de condensação de sistemas 

de ar condicionado central 
Não Não 

14. Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás Não Não 
15. Relatórios de ensaios tecnológicos, caso tenham sido realizados Não Não 
16. Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos 

Sistemas Específicos, tais como: ar condicionado, motores, 
antenas, bombas, CFTV, Equipamentos eletromecânicos e 
demais componentes 

Não Não 

Fonte: Autor (2018) 

4.4 Laudo de Vistoria Técnica 

Durante a realização da inspeção predial, para realização do laudo de vistoria 

técnica foram utilizadas as listas de verificação (check lists).  

Vários subsistemas foram analisados e os mesmos estão dispostos nos itens a seguir.  

4.4.1 Sistemas de elementos estruturais passíveis de verificação visual 

Tabela 5 – Checklist estrutural 
PILARES, VIGAS, LAJES, MARQUISES, CONTENÇÕES E ARRIMOS, MUROS  

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

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

( ) PRÉ-MOLDADOS ( ) GABIÃO (  ) ALVENARIA ( ) VIDRO ( ) OUTROS. 

ANOMALIAS S N NA 
1. Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, 
movimentações estruturais.  x  

2. Irregularidades geométricas, falhas de concretagem.  x  
3. Armadura exposta.  x  
4. Deformações. x   
5. Deterioração de materiais, destacamento, desagregação. x   
6. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos. x   
7. Segregação do concreto (Bicheira, ninhos).  x  
8. Infiltrações. x   
9. Recalques.  x  
10. Colapso do solo.  x  
11. Corrosão metálica. x   
12. Outros.   x 

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

Tabela 6 – Checklist de sistemas de vedação e revestimentos 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PISOS, FORROS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.4.3 Sistemas de esquadrias e divisórias 

Tabela 7 – Checklist de sistemas de esquadrias e divisórias 
JANELAS, PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS 

(X) ALUMÍNIO ( ) PVC ( X ) MADEIRA ( ) VIDRO TEMPERADO     

(X) METÁLICA ( ) OUTROS. 

ANOMALIAS S N NA 
1. Vedação deficiente.  X  
2. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão. X   
3. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas X   
3. Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento. X   
4. Fixação deficiente. X   
5. Vibração.  x  
6. Outros.   x 

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

Tabela 8 – Checklist de Sistema de Cobertura 
TELHAMENTO, ESTRUTURA DO TELHAMENTO, RUFOS E CALHAS, LAJES 

IMPERMEABILIZADAS 

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

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

( ) PRÉ-MOLDADA (  ) OUTROS: 

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

2. Irregularidades geométricas, deformações excessivas.  x  
3. Falha nos elementos de fixação.  x  
4. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas.  x  
5. Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos.  x  
6. Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento. x   
7. Perda de estanqueidade, porosidade excessiva. x   
8. Manchas, sujeiras. x   
9. Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação.  x  
10. Ataque de pragas biológicas.  x  
11. Ineficiência nas emendas.  x  
12. Impermeabilização ineficiente, infiltrações. x   
13. Sub dimensionamento.  x  
14. Obstrução por sujeiras.  x  
15. Outros.   x 

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

4.4.5 Sistema de reservatórios 

Tabela 9 – Checklist de Sistema de Reservatórios 
CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS 

(X) CONCRETO ARMADO ( ) METÁLICO (x) POLIETILENO  

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

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

2. Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação.   x 
3. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão.   x 
4. Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos.   x 
5. Irregularidades geometrias, falhas de concretagem.   x 
6. Armadura exposta.   x 
7. Vazamento / infiltrações de umidade.   x 
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8. Colapso do solo.   x 
9. Ausência / ineficiência de tampa dos reservatórios.   x 
10. Outros.   x 

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

4.4.6 Sistemas de instalações passíveis de verificação visual 

Tabela 10 – Checklist de Sistemas de Instalações passiveis de verificação visual 

ANOMALIAS S N NA 
1. Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão. x   
2. Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas. x   
3. Entupimentos/obstrução.  x  
4. Vazamentos e infiltrações. x   
5. Não conformidade na pintura das tubulações.  x  
6. Irregularidades geométricas, deformações excessivas.  x  
7. Sujeiras ou materiais indevidos depositados no interior.  x  
8. Ineficiência na abertura e fechamento dos trincos e fechaduras.  x  
9. Ineficiência de funcionamento. x   
10. Indícios de vazamentos de gás.  x  
11. Outros.   x 

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

4.4.7 Instalações elétricas – Ambientes 

Tabela 11 – Instalações Elétricas – Identificação de Ambientes 
Numeração Identificação 

1.  Hall 
2.  Cantina 
3.  Hall da Cantina 
4.  Circulação 
5.  Parque Gráfico 
6.  Almoxarifado 
7.  Depósito 
8.  Sanitário Fem.  
9.  Sanitário Masc. 
10.  Expedição 
11.  Apara de Livro 
12.  Direção 
13.  Div. Prod. Ind 
14.  Revisão 
15.  S. Arte 
16.  Recepção 

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

Tabela 12 – Checklist de Instalações Elétricas 
Itens Verificados 1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Tomadas e Interruptores 
Interruptores em perfeito estado? Sem mal 
contato? 

C C C C NA X C C 

Tomadas sem danos aparentes? Sem mal 
contato. 

C C X C X X X C 

Lâmpadas em perfeito estado? X C X X X X C C 
2. Instalação e Caminho dos condutores 

Eletrodutos sem danos aparentes? NA C C X X C C C 
Conduletes sem danos aparentes? NA X X X X X NA NA 
Caixas de passagem sem danos? NA X NA NA X NA X NA 
Eletroduto com suporte adequado? NA C X X X C C C 

3. Condutores 
Partes vivas dos circuitos sem exposição? X X X C X X C NA 
Condutores com cores adequadas? X NA X NA X NA NA NA 
Eletroduto com taxa de ocupação aceitável? NA NA NA C NA NA NA NA 
As emendas dos cabos apresentam qualidade 
e estão em quantidade aceitável? 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ausência de ruídos anormais em 
equipamentos ou instalações do ambiente. 

C C C C C C C C 

Itens Verificados 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Tomadas e Interruptores 

Interruptores em perfeito estado? Sem mal 
contato? 

C C X C C C C X 

Tomadas sem danos aparentes? Sem mal 
contato. 

C X X C C X C X 

Lâmpadas em perfeito estado? X C X C X X C C 
2. Instalação e Caminho dos condutores 

Eletrodutos sem danos aparentes? NA X C C C NA NA C 
Conduletes sem danos aparentes? NA X X NA C NA NA X 
Caixas de passagem sem danos? NA NA X NA C NA NA X 
Eletroduto com suporte adequado? NA C C C C NA NA C 

3. Condutores 
Partes vivas dos circuitos sem exposição? NA NA NA NA NA NA NA NA 
Condutores com cores adequadas? NA NA NA NA NA NA NA NA 
Eletroduto com taxa de ocupação aceitável? NA NA NA NA NA NA NA NA 
As emendas dos cabos apresentam qualidade 
e estão em quantidade aceitável? 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ausência de ruídos anormais em 
equipamentos ou instalações do ambiente. 

C C C C C C C C 

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

4.4.8 Quadros Elétricos 

Tabela 13 – Localização dos Quadros Elétricos 
Número Localização 

1.  Circulação 
2.  Parque Gráfico 
3.  Parque Gráfico 
4.  Parque Gráfico 
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5.  Parque Gráfico 
6.  Parque Gráfico 
7.  Expedição 
8.  Secretaria  
9.  Diretoria 
10.  Divisão de Planejamento Gráfico 
11.  Revisão 
12.  Sala de Arte 

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

Tabela 14 – Checklist dos Quadros Elétricos 
Itens Verificados 1 2 3 4 5 6 

1. Aspectos Físicos  
Local de instalação adequado? C C C C C C 
Sinalização do quadro elétrico adequada? C C C X C X 
Abertura da tampa sem dificuldade ou obstruções? C C C C C C 
Limpeza interna do quadro está aceitável? X X X X X X 
Local onde o quadro está instalado encontra-se sem 
deteriorações? 

C C C X C C 

Componentes do quadro elétrico sem deteriorações? X X X X X C 
Eletroduto com a taxa de ocupação aceitável? X X X C X NA 
Diagrama unifilar está presente no quadro? X X X X X X 
Os circuitos possuem identificação C X X X X X 
Ausência de ruídos anormais C C C C C C 

2. Dispositivos de proteção de condutores?  
Barramento e partes vivas protegidas? C X X X X NA 
Proteção contra surto de tensão devidamente instalado? X X X X X X 
Proteção contra choques elétricos existentes? X X X X X X 
Aterramento das partes metálicas feita corretamente? 
Inclusive da tampa do quadro. 

X X X X X X 

Ligação apropriada dos disjuntores? X C X C C C 
Uso do tipo adequado de disjuntor? C C C C C C 
As emendas do cabos apresentam qualidade e estão em 
quantidade aceitável? 

X X X X C C 

Condutores com cores adequadas? X X X X X C 
3. Aquecimento  

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

C X C C C C 

Itens Verificados 7 8 9 10 11 12 
1. Aspectos Físicos  

Local de instalação adequado? C X X X X X 
Sinalização do quadro elétrico adequada? X C X C X X 
Abertura da tampa sem dificuldade ou obstruções? C C X C C C 
Limpeza interna do quadro está aceitável? X X X X X NA 
Local onde o quadro está instalado encontra-se sem 
deteriorações? 

C C C C C X 

Componentes do quadro elétrico sem deteriorações? C X C C C NA 
Eletroduto com a taxa de ocupação aceitável? X X C C C NA 
Diagrama unifilar está presente no quadro? X X X X X NA 
Os circuitos possuem identificação X X X C X NA 
Ausência de ruídos anormais C C C C C NA 
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2. Dispositivos de proteção de condutores?  
Barramento e partes vivas protegidas? C X NA NA X NA 
Proteção contra surto de tensão devidamente instalado? X X X X X NA 
Proteção contra choques elétricos existentes? X X X X X NA 
Aterramento das partes metálicas feita corretamente? 
Inclusive da tampa do quadro. 

NA X NA NA NA NA 

Ligação apropriada dos disjuntores? C C C C C NA 
Uso do tipo adequado de disjuntor? C C C C C NA 
As emendas do cabos apresentam qualidade e estão em 
quantidade aceitável? 

NA NA NA C NA NA 

Condutores com cores adequadas? X X X C X NA 
3. Aquecimento  

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

C C C C X NA 

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

4.4.9 SPDA 

Tabela 15 – Checklist SPDA 
Questões Verificação 

1. Existe SPDA? Não 
2. O SPDA está posicionado acima da estrutura a ser protegida? NA 
3. Ausência de deterioração/correção dos componentes? NA 
4. Componentes sem danos? NA 
5. Número de condutores de descida adequada a edificação? NA 
6. Malha do subsistema de captação envolve todo o perímetro da 

coberta? 
NA 

7. Condutores de descida com instalação adequada? NA 
8. Captor radioativo adequado? NA 
9. Existe algum atestado/medição ôhmica? NA 

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

4.4.10 Ar condicionado 

Tabela 16 – Checklist do Ar Condicionado 
Representante da empresa de manutenção e/ou responsável técnico 
Empresa de Manutenção Verificação 

1. A empresa de manutenção se fez presente? Não 
Documentação 
Empresa de 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 3526/98)  X  

Ar Condicionado 
Itens Cabine C NC P NA 
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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 correção. 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: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável, C – Conforme, NC – Não Conforme, P 
- Parcial 

4.4.11 Sistema de Segurança contra Incêndio 

Tabela 17 – Checklist de Segurança contra Incêndio 
Medidas de Segurança Contra Incêndio 

Classificação da edificação 
- Quanto à ocupação:  D-1/E-1 

- Quanto ao risco:  Médio 

- Quanto à altura:  H > 6 m 

Área total:  1.695,26 m² N. de pavimentos:  1 pavimento 
( ) Edificações com menos de 750m2 e/ou menos de 2  
pavimentos 

S N NA 

1. Saídas de emergência    

2. Sinalização de emergência    

3. Iluminação de emergência    

4. Extintores    

5. Central de Gás    

Obs.:    
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(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 

Obs.:  

Saídas de Emergência S N NA 
Porta(s) abre(m) no sentido correto? X   
Portas, acessos e descargas desobstruídos? X   
Existem placas de sinalização?  X  
Possui PCF?   X 

Se sim, provida de barra antipânico?   X 
PCF permanece destrancada?   X 
Componentes em condições adequadas?   X 

Quantidade de escadas/rampas (se houver) adequada?   X 
Tipo de escada adequado?   X 
Largura adequada?   X 
Piso dos degraus em condições antiderrapantes?   X 
Existe guarda corpo?   X 
Altura regular   X 
Existe corrimão?   X 
Altura regular (0,80m a 0,92m)?   X 
Quantidade de saídas adequada?   X 
Largura adequada?   X 

      Largura dos acessos/descargas:   X 
Sistema de Sinalização de Emergência S N NA 

Existente? Tipos: Proibição  X  

Alerta  X  

 Orientação e salvamento  X  

 Equip. de combate a incêndio  X  

 Complementar  X  

Altura mínima correta?   X 

Instaladas à distância máxima de 15m uma da outra?   X 

Forma, dimensão e cor de acordo com a NBR 13434-2?   X 
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Obs.: 

Sistema de iluminação de emergência S N NA 

Existente?  X  

Quantidade de luminárias (adequada?)  X  

Está ligada à tomada de energia (carregando)?  X  

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

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

 X  

Obs.: 

Sistema de Proteção por Extintores de incêndio S N NA 
Existente? X   

Quantidade (adequada?): X   

Localização adequada?  X  

Tipo(s) adequado(s)? X   

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

 X  

2 

Sinalização horizontal adequada? (1 m - vermelho interno e 
amarelo externo) 

 X  

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

Área abaixo desobstruída?  X  

Boa visibilidade?  X  

Cilindro em condições adequadas (nenhum dano ou corrosão)? X   

Estão devidamente lacrados?  X  

Dentro do prazo de validade?  X  

Dentro do prazo de realização do teste hidrostático? X   

Quadro de instruções e selo do INMETRO legíveis?  X  

Mangueira e válvula, adequadas para o tipo? X   

Mangueira e válvula aparentemente em condições de serem usadas? X   

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

 X  

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

  X 

Ponteiro indicador de pressão na faixa de operação?  X  

Orifício de descarga desobstruído? X   

Sistema de Hidrantes S N NA 

Passeio (existente?):  X  

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

 X  

 Caixa: alvenaria, fundo permeável ou dreno?  X  

 Tampa: ferro fundido, 0,40m x 0,60m, inscrição "INCÊNDIO"?  X  
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 Introdução a 15 cm (máx.) de profundidade e formando ângulo 
de 45°? 

 X  

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

 Válvula de retenção?  X  

 Apresenta adaptador e tampão?  X  

 Parede (existente?)  X  

 Quantidade adequada?  X  

Central de GLP S N NA 
Central de GLP (existente?):  X  
Está em local protegido de sol, chuva e umidade?  X  
Apresenta sinalização?  X  
Ventilação adequada?  X  
Recipientes em quantidade adequada (máximo 6)?  X  
Extintor de incêndio em quantidade e capacidade adequadas?  X  
Afastamentos da central:  
1,5m de aberturas de dutos de esgoto, águas pluviais, poços, canaletas, 
ralos? 

 X  

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

 X  

6,0m de depósito de materiais inflamáveis ou comburentes?  X  
15m de depósito de hidrogênio?  X  
1 m dos limites laterais e fundos da propriedade?  X  
Instalações internas (tubulações)  X  
Não passam por:  
Dutos, poços e elevadores?  X  
Reservatório de água?  X  
Compartimentos de equipamentos elétricos?  X  
Compartimentos destinados a dormitórios?  X  
Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado?  X  
Locais de captação de ar para sistemas de ventilação?  X  
Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado?  X  
Afastamentos:  
0,3m de condutores de eletricidade protegidos por eletroduto ou 0,5m, 
se não protegidos? 

 X  

2,0m de para-raios e de seus pontos de aterramento?  X  
 

Alarme e detecção S N NA 
Central de alarme e repetidoras  
Existem repetidoras da central de alarme?  X  
Central de alarme possui alarme visual e sonoro?  X  
Central e repetidora localizadas em áreas de fácil acesso?  X  
Possui vigilância constante?  X  
Funcionando?  X  
Acionadores manuais (botoeiras)  
Localização adequada (junto a hidrantes, fácil acesso)?  X  
Sinalizados?  X  
Protegidos com caixinha e vidro?  X  
Distância máxima a ser percorrida de 30m?  X  
Avisadores sonoros e/ou visuais  
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Possui avisadores sonoros?  X  
E visuais?  X  
Detecção  
Possui sistema de detecção?  X  

Fonte: Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental – Universidade Federal do Ceará (2018) 
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável 
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4.5 Descrição das anomalias e recomendações técnicas 

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

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

foi utilizado o método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), pontuados de 1 a 10, sendo a 

pontuação mais baixa representativa de risco mínimo e a pontuação mais elevada representativa 

de risco máximo. As diretrizes para este tipo de avaliação foram descritas no item 2.2.8. 

4.5.1 Análise das anomalias e falhas pelo Método GUT 

ORIGEM Figura 7 – Fissuras na Fachada 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
1 3 3 9 

RISCO 
Mínimo  
CAUSA 

Fissura na fachada da edificação, 
provavelmente causada pela má 
execução da pintura na junção da viga. 

ANOMALIA LOCAL 
Fissuras Fachada 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer o tratamento correto das fissuras com um selante apropriado. Se necessário realizar 
uma nova pintura, atentando a junção da viga com a alvenaria. 
 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 8 – Infiltração na Fachada 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
2 3 4 24 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Infiltração e umidade. 
Falta de impermeabilização, ou 
impermeabilização deficiente. 

ANOMALIA LOCAL 
Infiltração Fachada 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o problema da umidade e infiltração, raspar e escovar toda a parte afetada, caso 
necessário refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, 
prosseguir com acabamento final. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 9 – Falha no pavimento 
Funcional  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de manutenção. 

ANOMALIA LOCAL 
Falha no pavimento. Pavimento da entrada da edificação. 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer a retirada das peças danificadas e fazer o reassentamento do piso, com material 
adequado e mão de obra especializada.  

Prazo para atendimento: 60 dias. 

 



51 
 

ORIGEM Figura 10 – Mão francesa corroída 
Natural  

 

G U T PONTOS 
3 4 3 36 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Umidade provocada pela operação da 
unidade condensadora. 

ANOMALIA LOCAL 
Corrosão dos suportes das unidades 
condensadoras. 

Parte externa da edificação. 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar a substituição das mãos francesas com processo de corrosão detectado.  

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 11 – Perda de Seção 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 2 2 12 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Causa desconhecida. 

ANOMALIA LOCAL 
Perda de seção. Circulação 

MEDIDA SANEADORA 
Recuperar parte da seção danificada.  

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 12 - Infiltração 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 4 36 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Infiltração. 

ANOMALIA LOCAL 
Infiltração. Circulação 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o problema da umidade e infiltração, raspar e escovar toda a parte afetada, caso 
necessário refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, 
prosseguir com acabamento final. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 13 – Falta de acabamento 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
1 2 3 6 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de acabamento na pintura. 

ANOMALIA LOCAL 
Pintura inacabada Cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar acabamento ao redor da porta da cantina. 

Prazo para atendimento: 90 dias 
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ORIGEM Figura 14 – Botijão de gás 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
4 4 4 48 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Não há sistema de gás. 

ANOMALIA LOCAL 
Botijão de gás alocado dentro da 
edificação. 

Cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar projeto e instalação de uma casa de gás na parte externa à edificação.  

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 15 – Shaft sem Tampa 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 4 36 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Ausência de tampa no shaft. 

ANOMALIA LOCAL 
Shaft sem tampa Cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar tampa para shaft. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 16 – Suporte Inadequado 
Endógenas  

 

G U T PONTOS 
3 2 4 24 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Tomada com suporte executado de 
maneira inadequada. 

ANOMALIA LOCAL 
Suporte inadequado. Hall da cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar instalação adequada da tomada. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 17 – Lâmpada queimada 
Endógenas  

 

G U T PONTOS 
1 3 5 15 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Sem causa determinada. 

ANOMALIA LOCAL 
Lâmpada queimada. Circulação 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar troca de todas as lâmpadas queimadas.  

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 18 – Piso Cerâmico quebrado 
Funcional  

 

G U T PONTOS 
1 3 3 9 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Cerâmica de resistência inadequada 

ANOMALIA LOCAL 
Piso cerâmico quebrado. Circulação 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer a retirada de toda a cerâmica e argamassa de assentamento, limpar bem a superfície, 
reexecutar o contrapiso onde necessário, regularizar contrapiso, fazer o reassentamento 
das placas cerâmicas com material adequado e com mão de obra especializada. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 19 – Suporte Inadequado 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
2 2 3 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de acabamento. 
Eletroduto com suporte inadequado. 

ANOMALIA LOCAL 
Pintura inacabada. Suporte 
inadequado. 

Hall da cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer acabamento da pintura da parede. Trocar suporte do eletroduto.  

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 20 – Quadro Elétrico 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 5 45 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de manutenção. Aumento de 
carga e/ou ligação não prevista em 
projeto.  

ANOMALIA LOCAL 
Sujeira interna ao quadro elétrico; 
Ligação irregular na saída do 
disjuntor geral do quadro elétrico. 

Circulação 

MEDIDA SANEADORA 
Limpeza do quadro; Verificação da capacidade do circuito principal do quadro e, se for 
possível, instalação de disjuntor específico para ligação do circuito que está conectado ao 
barramento. A anomalia de repete em quase todos os quadros elétricos da edificação. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 21 – Emenda de Cabos 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 36 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Emenda feita de maneira inadequada. 

ANOMALIA LOCAL 
Emenda dos cabos em qualidade não 
aceitável. 

Parque gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Refazer emenda dos cabos.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 22 – Ventilação do Parque Gráfico 
Funcional  

 

G U T PONTOS 
4 5 3 60 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Ausência de um projeto com sistema 
de ventilação adequado. 

ANOMALIA LOCAL 
Falta de ventilação Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Projetar sistema de ventilação adequado para o parque gráfico com ventiladores e 
exaustores. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 23 – Fissuras no piso 
Funcional  

 

G U T PONTOS 
2 3 5 30 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Material com resistência insuficiente.  

ANOMALIA LOCAL 
Fissuras no piso. Circulação 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer o tratamento das fissuras, caso necessário trocar as placas do pavimento.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 24 – Infiltração Viga do Parque 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 2 4 32 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de impermeabilização da 
coberta.  

ANOMALIA LOCAL 
Infiltração Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o problema da umidade e infiltração, raspar e escovar toda a parte afetada, caso 
necessário refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, 
prosseguir com acabamento final. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 25 – Infiltração no Hall da Cantina 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Vazamento na mangueira do 
bebedouro. 

ANOMALIA LOCAL 
Infiltração Hall da cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Consertar vazamento da mangueira e realizar recuperação do piso. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 26 - Infiltração 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 5 45 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Falta de impermeabilização. 
Infiltração. 
Sem finalização do acabamento ao 
redor da porta. 

ANOMALIA LOCAL 
Infiltração; falta de acabamento Parque Gráfico 
MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o problema da umidade e infiltração, raspar e escovar toda a parte afetada, caso 
necessário refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, 
prosseguir com acabamento final. 

Prazo para atendimento: 15 dias 

ORIGEM Figura 27 – Sujidades no piso 
Natural  

 

G U T PONTOS 
1 3 3 9 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de limpeza e manutenção. 

ANOMALIA LOCAL 
Sujidades no piso. Parque Gráfico. 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer limpeza e manutenção no piso.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 28 – Ausência de tampa no shaft 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
2 3 3 18 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Ausência de tampa no shaft. 

ANOMALIA LOCAL 
Perda de seção. Shaft aberto. Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar tampa no shaft. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 29 – Ferrugem da coberta 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de Manutenção 

ANOMALIA LOCAL 
Ferrugem na coberta. Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar limpeza para retirada da ferrugem na coberta e aplicar tinta de esmalte para evitar 
o surgimento da ferrugem.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 30 – Não conformidade do extintor 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
4 4 4 64 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Erro na instalação. Ausência de 
projeto contra incêndio.  

ANOMALIA LOCAL 
Extintores sem área desobstruída, 
fora do prazo de validade da carga. 
Sinalização inadequada. 

Toda edificação. 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar sistema de extintores de incêndio, fiscalizar instalação para que seja 
realizado da maneira adequada, com área desobstruída e sinalização correta. 

Prazo para atendimento: 15 dias 

ORIGEM Figura 31 - Não conformidade do extintor 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 4 36 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Erro na instalação dos extintores.  

ANOMALIA LOCAL 
Área obstruída Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Redimensionar sistema de extintores de incêndio, fiscalizar instalação. 

Prazo para atendimento: 15 dias 
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ORIGEM Figura 32 – Temperatura elevada do quadro 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 5 45 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Aumento de carga e/ou ligação não 
prevista em projeto. 

ANOMALIA LOCAL 
Temperatura do quadro elétrico 
elevada. 

Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Verificação da capacidade do circuito principal do quadro e, se for possível, instalação de 
disjuntor específico para ligação do circuito que está conectado ao barramento.  

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 33 – Lâmpada Queimada 
Funcional  

 

G U T PONTOS 
2 3 3 18 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de manutenção. 

ANOMALIA LOCAL 
Lâmpada Queimada Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar troca das lâmpadas que estejam em condições insatisfatórias, queimadas ou com 
luz fraca.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 34 - Não conformidade do extintor 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Erro na instalação. Ausência de 
projeto contra incêndio. 

ANOMALIA LOCAL 
Extintores instalados em lugar 
inadequado sem sinalização. 

Almoxarifado 

MEDIDA SANEADORA 
Fiscalizar instalação para que seja realizado da maneira adequada, com área desobstruída 
e sinalização correta 

Prazo para atendimento: 15 dias 

ORIGEM Figura 35 - Falta de acabamento 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
1 3 4 12 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de acabamento ao redor da 
esquadria. 

ANOMALIA LOCAL 
Falta de acabamento. Depósito 

MEDIDA SANEADORA 
Realizar acabamento final necessário.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 36 - Descascamento da Pintura 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Umidade excessiva no substrato 
provocada por infiltração e 
condensação 

ANOMALIA LOCAL 
Descascamento da pintura. Secretaria 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o problema da umidade, raspar e escovar toda a parte afetada, caso necessário 
refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, prosseguir com 
acabamento final. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Figura 37 - Sujidades nas esquadrias 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
1 2 5 10 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de Manutenção. 

ANOMALIA LOCAL 
Sujidades nas esquadrias Planejamento 

MEDIDA SANEADORA 
Lixar a porta e refazer a pintura com tinta própria para madeira.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 38 - Irregularidade da tomada 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de manutenção. Instalação 
inadequada. 

ANOMALIA LOCAL 
Fissuras ao redor na tomada e falta de 
tampa na mesma. 

Laje de cobertura da cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir arredores da tomada com acabamento final e colocar a tampa da mesma. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 39 - Infiltração 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 5 45 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de impermeabilização adequada. 

ANOMALIA LOCAL 
Infiltração Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o problema da umidade e infiltração, raspar e escovar toda a parte afetada, caso 
necessário refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, 
prosseguir com acabamento final 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 40 - Ar condicionado defeituoso 
Funcional  

 

G U T PONTOS 
3 3 2 18 

RISCO 
Mínimo. 
CAUSA 

Falta de manutenção. 

ANOMALIA LOCAL 
Ar condicionado defeituoso. Secretaria 

MEDIDA SANEADORA 
Conserto ou troca do ar condicionado.  

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 41 - Descascamento da Pintura 
Endógena 

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Umidade excessiva no substrato 
provocada por infiltração. 

ANOMALIA LOCAL 
Descascamento da pintura. Banheiro Masculino 

MEDIDA SANEADORA 
Corrigir o problema da umidade, raspar e escovar toda a parte afetada, caso necessário 
refazer partes do reboco, esperar a cura, lixar e limpar toda a superfície, prosseguir com 
acabamento final. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Figura 42 - Irregularidade no quadro elétrico 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
1 3 3 9 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

 

ANOMALIA LOCAL 
Quadro elétrico com avisos. Parque Gráfico 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar retiradas dos avisos que não são permitidos.  

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 43 - Descolamento da Cerâmica 
Funcional  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Mão de obra não qualificada para o 
serviço; 
 

ANOMALIA LOCAL 
Descolamento de cerâmica e da 
argamassa de assentamento. 
Cerâmica levantando, solta. 

Depósito. 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer a retirada de toda a cerâmica e argamassa de assentamento, limpar bem a superfície, 
reexecutar o contrapiso onde necessário, regularizar contrapiso, fazer o reassentamento 
das placas cerâmicas, com material adequado e com mão de obra especializada. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 44 - Saída de Emergência obstruída 
Exógena  

 

G U T PONTOS 
5 3 2 30 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de projeto de saída de 
emergência. 

ANOMALIA LOCAL 
Saída de emergência obstruída Almoxarifado 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer projeto para saídas de emergências. Providenciar desobstrução da mesma.  

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 45 - Quadro elétrico sem identificação 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
2 2 5 20 

RISCO 
Minimo 
CAUSA 

Deterioração da identificação dos 
circuitos terminais. 

ANOMALIA LOCAL 
Circuitos sem identificação legível no 
quadro elétrico. 

Toda edificação. 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar identificação dos circuitos terminais em todos os quadros elétricos. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 46 - Saída de Emergência Obstruída 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Depósito irregular de objetos perto da 
saída de emergência.  

ANOMALIA LOCAL 
Saída de emergência obstruída. Laje de cobertura da cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar desobstrução das saída de emergência. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 47 - Quadro Elétrico sem Identificação 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Ausência da identificação dos 
circuitos terminais. 

ANOMALIA LOCAL 
Circuitos sem identificação legível no 
quadro elétrico. 

Toda edificação 

MEDIDA SANEADORA 
Providenciar identificação dos circuitos terminais em todos os quadros elétricos. 

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 48 - Fechadura irregular 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
1 2 4 8 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de manutenção. 

ANOMALIA LOCAL 
Porta com fechadura defeituosa. Toda edificação 

MEDIDA SANEADORA 
Trocar fechadura das portas que estão defeituosas. 

Prazo para atendimento: 30 dias 

ORIGEM Figura 49 - Sujidades no piso 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
1 3 4 12 

RISCO 
Mínimo 
CAUSA 

Falta de limpeza. 

ANOMALIA LOCAL 
Sujidades no piso cerâmico. Laje de cobertura da cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer limpeza do piso.  

Prazo para atendimento: 30 dias 
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ORIGEM Figura 50 - Extintor em área obstruída 
Endógena  

 

G U T PONTOS 
3 3 3 27 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Falta de projeto contra incêndio. 

ANOMALIA LOCAL 
Área do extintor obstruída. Laje de cobertura da cantina 

MEDIDA SANEADORA 
Fazer projeto contra incêndio e fiscalizar instalação dos mesmos. Providenciar 
desobstrução da área.  

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Sem Figura 
Endógena  

Sem foto, uma vez que a instalação não possui 
sinalização de emergência. 

G U T PONTOS 
4 5 2 40 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desconhecida 

ANOMALIA LOCAL 
Ausência de sinalização de 
emergência. 

Todo prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Instalar as placas de sinalização de emergência em todo o prédio de acordo com as normas. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Sem Figura 
Endógena  

Sem foto, uma vez que a instalação não possui 
sistema de iluminação de emergência. 

G U T PONTOS 
4 4 2 32 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Desconhecida 

ANOMALIA LOCAL 
Iluminação de emergência não 
existente no prédio. 

Todo prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Dimensionar o sistema de iluminação de emergência e realizar instalação. 

Prazo para atendimento: 90 dias 

ORIGEM Sem Figura 
Endógena  

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

G U T PONTOS 
4 5 1 20 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Desconhecida 

ANOMALIA LOCAL 
Inexistência de sistema de alarme. Todo prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Projetar e instalar sistema de alarme de incêndio no prédio. 

Prazo para atendimento: 60 dias 

ORIGEM Sem Figura 
Endógena  

Sem foto, uma vez que a instalação não possui 
sistema de hidrantes. 

G U T PONTOS 
4 4 2 32 

RISCO 
Regular 
CAUSA 

Desconhecida 

ANOMALIA LOCAL 
Inexistência de hidrantes na 
edificação. 

Todo prédio. 

MEDIDA SANEADORA 
Projetar e instalar sistema de hidrantes no prédio. 

Prazo para atendimento: 60 dias 
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ORIGEM Sem Figura 
Endógena  

Sem foto G U T PONTOS 
5 5 3 75 

RISCO 
Crítico 

CAUSA 
Ausência de projeto de incêndio e/ou 
erro na instalação; falta de 
manutenção dos extintores existentes. 

ANOMALIA LOCAL 
Extintores sem sinalização, em 
localização sem área desobstruída, e 
com carga vencida 

Todo prédio. 

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

Prazo para atendimento: 30 dias 

 

4.5.2 Definição de prioridades com relação ao saneamento de anomalias e à correção de 

falhas 

Na tabela 18 são classificadas as anomalias com base nas prioridades elencadas 

anteriormente: 

Tabela 18 - Lista de Prioridades das Anomalias 
PRIORIDADE ANOMALIAS GUT PRAZO 

1.  Extintores sem sinalização, em localização 
obstruída e com carga vencida 75 15 

2.  Ventilação do Parque Gráfico 60 30 
3.  Botijão de gás 48 30 
4.  Quadro Elétrico 45 30 
5.  Infiltração 45 30 
6.  Ausência de sinalização de emergência. 40 60 
7.  Mão francesa corroída 36 30 
8.  Shaft sem Tampa 36 30 
9.  Emenda de Cabos 36 30 
10.  Infiltração Viga do Parque 32 30 
11.  Iluminação de emergência não existente no 

prédio. 32 90 
12.  Inexistência de hidrantes na edificação. 32 180 
13.  Infiltração na Fachada 30 60 
14.  Fissuras no piso 30 30 
15.  Saída de Emergência obstruída 30 30 
16.  Falha no pavimento 27 60 
17.  Infiltração no Hall da Cantina 27 30 
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18.  Ferrugem da coberta 27 30 
19.  Descascamento da Pintura 27 60 
20.  Irregularidade da tomada 27 30 
21.  Descolamento da Cerâmica 27 30 
22.  Suporte Inadequado 24 30 
23.  Irregularidade no quadro elétrico 20 30 
24.  Inexistência de sistema de alarme. 20 180 
25.  Ausência de tampa no shaft 18 60 
26.  Lâmpada Queimada 18 30 
27.  Ar condicionado defeituoso 18 30 
28.  Lâmpada queimada 15 30 
29.  Perda de Seção 12 30 
30.  Suporte Inadequado 12 60 
31.  Falta de acabamento 12 30 
32.  Sujidades nas esquadrias 10 30 
33.  Fissuras na Fachada 9 60 
34.  Piso Cerâmico quebrado 9 60 
35.  Sujidades no piso 9 30 
36.  Fechadura irregular 8 30 
37.  Falta de acabamento 6 90 

Fonte: Autor (2018) 
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4.6 Avaliação da Edificação 

4.6.1 Avaliação das Condições de Manutenção da Edificação  

De acordo com a inspeção realizada, pôde-se verificar que a edificação não possui 

plano/manual de manutenção da edificação. Sendo assim, pode-se admitir que, mesmo havendo 

em sua operação histórico não documentado de manutenção, a mesma foi realizada em não 

conformidade com a norma ABNT NBR 5674/1999.  

4.6.2 Avaliação do uso da edificação  

A edificação, quanto ao uso da edificação, é classificada como Uso Regular, pois a 

partir do projeto arquitetônico da mesma, pôde-se comprovar que a edificação encontra-se 

ocupada conforme previsto no projeto. 

4.6.3 Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança da Edificação 

Quanto aos aspectos estruturais de estabilidade e segurança da edificação, a mesma 

pode ser classificada como irregular, tendo em vista que o mesmo não apresenta o projeto 

estrutrual.  

4.6.4 Avaliação das Condições de Segurança Contra Incêndio 

 De acordo com a inspeção realizada, a edificação pode ser classificada como 

irregular, quando avaliados os aspectos das condições de segurança contra incêndio.  

4.7 Recomendações e Prescrições da inspeção 

No âmbito civil, de sistemas de Elementos Estruturais, Vedação e Revestimentos, 

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

de maneira geral, recomenda-se: 

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

principalmente, na coberta;  

b) Reparo das várias fissuras existentes e pintura das paredes que apresentam 

sujidades;  

c) Reparo em todas as estruturas metálicas que apresentam oxidação.  
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d) Reparo nas cerâmicas quebradas. 

e) Troca das Esquadrias que estão danificadas. 

No âmbito do sistema de Instalações Elétricas: Alimentadores, Circuitos Terminais, 

Quadros de Energia, Iluminação, Tomadas, SPDA, recomenda-se: 

f) Identificação por meio de etiquetas nos quadros elétricos; 

g) Limpeza dos quadros elétricos;  

h) Substituição das tomadas do padrão antigo para o novo. 

i) Reparo das tomadas e interruptores que não estão em bom estado. 

No âmbito do sistema ar condicionado, recomenda-se:  

 j) Todos os circuitos de ar condicionado devem ser identificados adequadamente. 

k) Reparo nos apoios de ar condicionado que não estão em bom estado. 

l) Concerto ou troca dos ar condicionados que estão com defeito. 

No âmbito do sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, recomenda-se: 

 m) É necessário que seja elaborado Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

e aprovado junto ao corpo de bombeiros, incluindo todas as medidas exigidas nas 

normas pertinentes, adaptando as já existentes, mas que estão inadequadas e 

procedendo à sua execução; 

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

NT 001:2008 CBMCE, é feito uso de botijões de GLP dentro da cantina da 

edificação;  
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5 CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho, pôde-se observar que a inspeção predial é 

fundamental para evitar acidentes e conservar as edificações, através da qual pode-se 

estabelecer um plano de manutenção específico para a edificação em estudo, otimizando a sua 

vida útil e garantindo que a mesma atenda aos critérios pelos quais foi projetada.  

Utilizando a metodologia recomendada pela IBAPE/2012, afim de realizar este 

trabalho, foi feita uma inspeção predial na Imprensa Universitária, onde foi proposto um 

modelo de checklists de verificação que foi utilizado no estudo de caso em questão. 

Após realização da inspeção, verificou-se e analisou-se todas as anomalias e falhas 

existentes na edificação, e então, foi definido uma ordem de prioridades para o plano de 

manutenções sugerido.  

É importante ressaltar que cabe aos profissionais responsáveis pela inspeção predial 

e os responsáveis por ela, conhecer as normas municipais vigentes no local onde a edificação 

situa-se, pois, cada região possui seus prazos e exigências. Para este estudo de caso, foi levado 

em consideração a lei vigente em Fortaleza.  

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 

realizada, tem-se um aumento da vida útil da edificação e, com isso, os seus condôminos 

ganham mais conforto e segurança para suas casas. 
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