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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta um passo a passo sobre como desenvolver um laudo de inspeção 
predial de uma agência bancária baseando-se na norma do IBAPE e nos laudos dos 
engenheiros da UFCINFRA e destaca as principais particularidades da manutenção predial 
desse tipo de uso de edificações. Até antes da exigência do CIP (Certificado de Inspeção 
Predial) em Fortaleza por parte da Lei 9.913, esse tema veio à tona no cenário nacional, e a 
demanda exigida criou um mercado que antes era muito escasso. Verificou-se a eficiência que 
o setor bancário aplica hoje na manutenção predial das agências, que vai desde estar adequado 
as leis relacionadas a manutenção predial até oferecer a melhor qualidade e conforto paras os 
seus clientes dentro dos ambientes internos. O laudo descrito neste trabalho estuda vários 
sistemas construtivos, analisando-os de forma através do relatório fotográfico feito em visita, 
apontando os problemas pontuais da agência e mostra as prioridades de intervenção para 
correção dos problemas tornando-a segura para utilização. Para tanto, a principal função é 
mostrar aos responsáveis onde há a incidência dos problemas e as respectivas resoluções, 
visando facilitar a tomada de decisão dos responsáveis, mesmo que leigos no assunto. Apesar 
de o estudo destacar as particularidades da manutenção predial de agências bancárias, as 
empresas bancárias e as respectivas empresas responsáveis pela manutenção de suas agências 
já tem a obrigação de gerar um relatório de certificação do edifício e, portanto este trabalho 
serve apenas para fins de estudo de caso.  
 
Palavras-chave: Inspeção Predial. Agências Bancárias. Resolução de problemas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

1.1.1 Considerações iniciais 

 

Habitação vem do latim habito, e significa estar presente em. Este tema corre em 

paralelo com a história das sociedades até os dias de hoje e é sabido que a história dos povos 

se deu através dos grandes polos de habitação. Sendo assim, habitar é intrínseco a vida 

humana.  

A relação do homem com o espaço é inegável. Existem uma relação direta entre a 

produção humana e seus avanços tecnológicos com o crescimento populacional de uma 

sociedade. A construção de cidades é apenas uma prova disso. O homem urbano, por sua vez, 

habita o espaço privado, mas também o público. É através desse conceito que surgem as 

primeiras edificações, sejam elas residências ou espaços de lazer ou trabalho. 

A partir da modernidade, com o avanço do capitalismo, que o espaço urbano começa a 

tomar forma vertical. As condições de uso das edificações então, passam a ser vitais a 

produção humana e, como tais, passam a ser objetos de estudo econômico e social.  

A observação permanente das edificações, o espaço físico de maior relevância na vida 

do homem urbano, tanto pelo aspecto patrimonial quanto pelas questões relacionadas à 

segurança e ao conforto, conduz o observador ao conceito de preservação e, 

consequentemente, ao tema manutenção. (IBAPE-SP, 2001). 

É de conhecimento técnico que os sistemas e elementos construtivos necessitam de 

atividades de manutenção ao longo de sua vida útil, para garantir níveis aceitáveis de 

desempenho e de segurança, originalmente previstos em projeto para atendimento às 

exigências dos usuários dessas edificações. (Termo De Referência Para Inspeção Predial Em 

Fortaleza, 2015.) 

Este tema tem objetivo principal o prolongamento da vida útil de uma edificação. A 

funcionalidade, a segurança e o conforto relacionados ao seu uso são os principais indicadores 

da manutenção predial. Mas todos estes indicadores precisam de parâmetros e, acima de tudo, 

avaliações periódicas para caracterizar os indicadores de uma edificação como satisfatórios ou 

não. 

A ferramenta que proporciona esta avaliação sistêmica dos elementos construtivos é a 

inspeção predial. Esta ciência tem caráter primordialmente sensorial e repetitivo. É através 
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dos laudos de inspeção predial, feitos por profissionais habilitados, que é possível a tomada de 

decisões relacionadas a manutenção predial, como ações corretivas ou preventivas. Ainda é 

possível, através de laudos bem executados, prevenir acidentes, como o que ocorreu o 

desabamento da varanda do edifício Versailles em 2015, que matou dois operários, o 

desabamento de uma ponte em Genova, em 2018, e tantos outros que ocorrem periodicamente 

no Brasil e no Mundo. 

 

1.1.2 Histórico da manutenção 

 

A manutenção predial, como é compreendida atualmente, é um fato recente quando 

comparado ao tempo em que a humanidade vem edificando suas cidades. Mesmo em países 

mais antigos, como os europeus, ainda é recente o conceito de manutenção das edificações. 

Seeley (1987) indica que a manutenção predial na Europa começou no final da década 

de 1950, ainda que de forma bastante modesta. Em 1965, a importância das pesquisas focadas 

neste assunto foi reconhecida pela criação do Comitê de Manutenção das Construções pelo 

Ministério de Construções e Serviços Públicos do Governo Britânico. A partir desse 

momento, o assunto ganhou muito destaque, em caráter mundial. Outro movimento de 

destaque foi o grupo de trabalho W70 da CIB (International Council for Research and 

Innovation in Buildingand Construction), fundado em 1979. Este grupo vem realizando 

alguns encontros mundiais para fomentar o estudo desta área da engenharia e hoje é uma 

referência mundial no assunto.  

No Brasil, o tema começou a ser discutido com a criação da NBR 5674 em 1977. 

Lopes (1993) verifica que a norma se limitava a fornecer informações não muito precisas, 

incapazes de orientar a implantação de um sistema de manutenção predial. Entretanto, a 

própria existência da norma estimulou diversos estudos na área, tais como CREMONINI 

(1989), DAL MOLIN (1988), HELENE (1988), IOSHIMOTO (1988) e LICHTENSTEIN 

(1986). Estes apresentam essencialmente estudos sobre durabilidade de materiais e 

componentes, bem como, manifestações patológicas com suas respectivas causas. (CASTRO, 

2007) 

Um marco para a inspeção e manutenção predial no Brasil foi o lançamento da Norma 

de Inspeção do IBAPE/SP em 2001, que preencheu a lacuna técnica que havia na NBR 5674. 

Mas foi preciso ocorrer, três anos antes, uma tragédia do desabamento do edifício Palace II 

1998, no Rio de Janeiro, para despertar uma parcela da população e do meio técnico para a 

importância de inspecionar a edificação visando detectar anomalias e falhas, bem como 
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orientar a manutenção predial. O que se chama atenção são as normas e estudos de inspeção e 

manutenção predial deveria se antecipar a atualização dos métodos construtivos, a fim de 

estar um passo à frente de acidentes que causem morte ou dans sócio econômicos. 

 

1.1.3 Conjuntura atual do cenário brasileiro 

 

Devido a expansão da construção civil nas décadas de 60 e 70, graças ao Milagre 

Econômico Brasileiro, existem muitos prédios com mais de 40 anos em diversas cidades. É 

essencial, portanto, a difusão do conhecimento técnico e da sua aplicação na conjuntura atual, 

pois bem se sabe que em edifícios antigos, o desempenho dos sistemas construtivos tem 

maiores chances de apresentarem falhas. 

Diversas publicações importantes no Brasil colocam em xeque a nossa cultura de 

manutenção predial, afirmam que ainda estamos muito distantes da realidade dos países de 

primeiro mundo, e que há quase uma inexistência de manutenção preventiva nos edifícios 

residenciais. 

Os acidentes prediais decorrentes de falhas na construção ou na manutenção predial 

vêm causando mortes e prejuízos injustificáveis, principalmente com o envelhecimento e 

desvalorização de nossas edificações. Desabamentos, incêndios, quedas de marquises e 

fachadas, vazamentos, infiltrações e tantas outras mazelas provenientes dos descuidos com as 

edificações podem ser evitadas com medidas preventivas, simples, de longo prazo, através de 

um planejamento que se inicia com a inspeção predial, para a posterior implantação do plano 

de manutenção, que garante a boa performance do prédio, a segurança e conforto dos seus 

usuários (IBAPE/SP, 2005). 

A prática da Manutenção Brasileira, atualmente, está focada em consertar o que está 

quebrado, sem a disponibilização de recursos necessários à implantação de plano de 

atividades particularizado a cada empreendimento, o qual de veria considerar alguns pontos 

fundamentais para o sucesso do programa de manutenção, quais sejam: vida transcorrida das 

instalações, tipos e frequências de uso, horas de funcionamento de máquinas e equipamentos, 

operacionalidade e perdas de desempenho. (GOMIDE; PUJADAS; NETO, 2006) 

Entretanto, no começo desta década, três normas brasileiras foram revisadas. A NBR 

5674, a NBR 15575 e a Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP, sinalizando uma nova 

postura mais rigorosa da legislação construtiva em relação ao desempenho de uma edificação. 

Ainda assim, novos desastres voltaram a acontecer, como o incêndio no Museu Nacional em 

2018, no Rio de Janeiro. A história mais uma vez se repete: a importância da inspeção e da 
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manutenção predial ganham notoriedade após mais uma tragédia, validando um dito popular 

que diz “é melhor prevenir do que remediar”. 

 

1.1.4 Manutenção predial e seus benefícios 

 

A manutenção predial é a ação ou o conjunto de ações que tem como objetivo o 

prolongamento do desempenho de uma edificação. Existem diversos tipos e níveis de 

manutenção. Gomide et al. (2006) identifica basicamente as seguintes modalidades: 

 Preditiva: é a atividade de inspeção que visa o estudo de sistemas e equipamentos a 

fim de prever possíveis anomalias ou falhas nos mesmos, baseado no seu desempenho 

e comportamento, e, a partir disso, implementar e direcionar os procedimentos de 

manutenção preventiva;  

 Preventiva: é a atividade que entra em ação antes que haja a necessidade de reparo. 

Exige uma programação, com datas preestabelecidas obedecendo a critérios técnicos 

determinados pelo fornecedor ou fabricante do produto. É fundamental que haja o 

registro de todas as atividades executadas; 

 Corretiva: é a atividade que visa à reparação ou restauração de falhas ou anomalias, 

seja ela planejada ou não. Implica, necessariamente, a paralisação total ou parcial de 

um sistema. É o tipo de manutenção que apresenta os custos mais elevados de 

execução; 

 Detectiva: é a atividade que visa identificar as causas de falhas e anomalias, 

auxiliando nos planos de manutenção, com o objetivo de atacar a origem do problema, 

e não apenas o sintoma do mesmo. 

O maior benefício da manutenção predial está na prevenção de anomalias nos sistemas 

construtivos, que caracterizam as ações preventivas. As ações corretivas, por sua vez, já são 

as que necessitam de maior investimento e devem ser evitadas. Inspeções prediais e ações 

detectivas ajudam a preservar o desempenho de uma edificação. Já a preditiva é o tipo de 

manutenção que mais pode variar de uma edificação para outra, pois depende do seu tipo de 

uso. Alguns sistemas e equipamentos específicos podem variar entre um prédio residencial e 

uma agência bancária, por exemplo. 

Para cada sistema construtivo e tipo de edificação, existe um custo para manutenção 

predial, entretanto este custo se mantém menor do que os gastos exigidos pelas ações 

corretivas. Estas ainda podem gerar despesas ainda maiores quando as anomalias construtivas 
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não são observadas ou detectadas em inspeções prediais ou ações detectivas. O gráfico a 

seguir mostra a evolução dos gastos relacionados a manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva.  

 

Figura 1: Evolução dos custos de manutenção com o tempo  

 
Fonte: Gráfico com modelo ideal no custo de Manutenção em Ativos (CAVALCANTE & ALMEIDA, 2005). 

 

Em casos em que há negligência do responsável pelo edifício quanto a inspeção 

predial, as anomalias construtivas podem se tornar inviáveis economicamente de realizar 

ações corretivas, o que poderia acarretar na inutilização do edifício, ou ainda, ocorrem 

acidentes fatais, como os já citados. Estudos do IBAPE constatam que 66% das prováveis 

causas e origens dos acidentes em edificações com mais de dez anos, estão relacionados à 

deficiência com a manutenção, perda precoce de desempenho e deterioração acentuada. O 

gráfico a seguir demonstra o efeito direto da manutenção predial no prolongamento da vida 

útil de um edifício. 
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Figura 2: Desempenho de um edifício ao longo do tempo 

 
Fonte:  ABNT NBR 15575:1 

 

Num país como o Brasil, Bonin (1988) estimou que as atividades relacionadas à 

manutenção de habitações podem atingir cerca de 2,6% do PIB. É importante salientar que o 

número de edifícios somente cresce. Da década de 80 para cá, é notório o crescimento do 

setor da indústria e da construção a consequência natural é que o tema Manutenção Predial 

seja uma ciência cada vez mais importante. Outro fator que corrobora essa importância do 

tema é a motivação Legal, pois a medida em que o construtor orientar corretamente o 

proprietário ou usuário sobre como operar, conservar e manter uma edificação corretamente, 

as partes envolvidas, consequentemente, estarão mais conscientes das suas funções e 

responsabilidades, minimizando problemas e atritos jurídicos futuros. (NOUR, 2003) 

 

1.1.5 Manutenção predial de agências bancárias 

 

A manutenção predial de agências bancárias tem uma gestão não muito diferente de 

outras, mas com algumas peculiaridades referentes ao uso do edifício. São atreladas a boa 

gestão vistorias, inspeções, manutenções corretivas e preventivas, como em qualquer outro 

edifício. Entretanto, o grande fluxo de pessoas, a segurança dos equipamentos e empregados e 

as mudanças de layout e arquitetura exigem que a manutenção predial seja através de uma 

gestão de manutenção predial especializada. A solução, muitas vezes, é terceirizar este serviço 

para empresas que tenham experiência na área. Logo, a manutenção predial, então, é um 
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segmento bastante promissor no mercado brasileiro e mesmo assim, o meio técnico ainda não 

aborda este tema de maneira consistente.  

No Brasil, existe o que podemos chamar de oligarquia bancária, em que Caixa, Banco 

do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander dividem entre si a grande demanda nacional por 

serviços financeiros. Apesar desta pequena quantia de empresas, a disputa na captação de 

clientes existe. De acordo com uma lista das 30 empresas brasileiras que mais investiram em 

marketing e publicidade em 2014, divulgada pela revista EXAME, somente o Santander não 

aparece na lista. Isto significa que cada detalhe conta para captação de clientes, inclusive o 

estado de conservação das agências bancárias, que está diretamente ligado a manutenção 

predial. 

De acordo com números do Banco Central, existem quase 22 mil agências bancárias 

espalhadas pelo território nacional. Destas agências, 86% delas são ou da Caixa, ou do Banco 

do Brasil, ou do Santander, ou do Bradesco ou do Santander. Todas estas empresas têm 

setores integrados relacionados a manutenção predial e/ou terceirizam serviços de empresas 

especializadas na área. Isto significa um mercado consistente e fixo, não afetado diretamente 

por crises financeiras, características bem diferentes de outros setores da engenharia civil, por 

exemplo o da construção. 

 

Figura 3: Densidade das agências bancárias no território nacional 

 
Fonte: Revista NEXO, Março 2018. 
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Figura 4: Porcentagem relativa de agências bancarias por empresa 

 
Fonte:  Revista NEXO, Março 2018 
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2 PROBLEMA MOTIVADOR 

 

O tema manutenção predial é relativamente novo e confuso para parte da população e 

meio técnico da construção civil. Os estudos da área ainda não se provaram efetivos no 

tangente a sensibilização da sociedade como um todo sobre a importância de uma gestão 

efetiva de inspeção e manutenção predial. Se este campo de estudos é recente, suas 

ramificações, relacionadas ao uso do edifício, tem menos visibilidade ainda. Este trabalho 

busca se somar a tantos outros trabalhos sobre o tema manutenção predial, apresentando 

questões ligadas a gestão, a execução e aos custos da manutenção predial, só que aplicada a 

agências bancárias.  

Não muito diferentes de qualquer outra edificação, mas com um número elevado de 

unidades no Brasil, as agências bancárias representam uma parcela importante no mercado de 

prestação de serviços de manutenção predial. Sendo assim, deveriam haver estudos que 

destaquem as peculiaridades desse setor da manutenção predial, visto que existem detalhes de 

segurança e de funcionalidade que não existem em outros edifícios. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Inspeção predial 

 

A inspeção predial consiste em um conjunto de análises, principalmente visuais, que 

têm como função gerar um laudo da edificação, destacando em que estado se caracteriza todos 

os pontos designados pela norma de inspeção predial do IBAPE Nacional/2012 e todas as 

exigências da lei 9.913 vigente em Fortaleza. Dessa forma consegue-se ler a “saúde” da 

edificação e dos seus sistemas construtivos, de uma forma concisa e clara, para assim criar um 

plano de manutenção predial, indispensável para qualquer edifício. Este plano, se bem 

executado, não somente identificará em que estado se encontram os sistemas construtivos 

como também prolongará os níveis de serviço do edifício no que se refere ao uso e ao 

conforto, tópicos presentes na norma de desempenho, NBR 14653:2012. É importante 

salientara que existem graus de urgência, que serão abordados no item 3.9, que servirão como 

parâmetro para as ações corretivas. 

A complexidade da inspeção varia de laudo para laudo, levando em conta os sistemas 

construtivos do edifício, pois em alguns é necessário a presença de uma equipe 

multidisciplinar, por exemplo engenheiros civis, eletricistas, mecânicos e de segurança. A 

elaboração de inspeção predial baseia-se na análise do risco oferecido aos usuários, ao meio 

ambiente e ao patrimônio, diante das condições técnicas, de uso, operação e manutenção da 

edificação, bem como da natureza da exposição ambiental. A análise do risco consiste na 

classificação das anomalias e falhas identificadas nos diversos componentes de uma 

edificação, quanto ao seu grau de risco relacionado com fatores de manutenção, depreciação, 

saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento de vida útil e perda de desempenho. 

(IBAPE,2012). 

Para agências bancarias, que são edifícios comerciais, existem alguns procedimentos 

importantes a serem seguidos, que variam entre cada empresa. Para realizar a inspeção 

predial, normalmente os documentos do inspetor e a data da inspeção devem ser previamente 

enviadas ao setor de engenharia para aprovação. Mesmo em empresas com contrato fixo com 

terceirizadas responsáveis pela manutenção predial, procedimentos assim são comuns, afim 

de atender aos padrões de segurança. O grande fluxo de pessoas ainda é outro fator 

importante, que deve ser levado em consideração para saber se a inspeção deverá ser feita em 

finais de semana, quando não há fluxo.  
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3.2 Etapas de desenvolvimento 

 

O método utilizado e recomendado para realizar a inspeção é disposto na norma do 

IBAPE 2012, seguem as etapas sugeridas e seus respectivos itens da norma: 

a) Determinação do nível de inspeção; 

b) Verificação e análise da documentação; 

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

edificações; 

d) Vistoria dos tópicos constantes na listagem de verificação; 

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

conformidades com a documentação examinada; 

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

g) Definição de prioridades; 

h) Recomendações técnicas; 

i) Avaliação da manutenção e uso; 

j) Recomendações gerais e de sustentabilidade; 

k) Tópicos essenciais do laudo; 

l) Responsabilidades. 

 

3.3 Nível de inspeção 

 

A inspeção predial é classificada quanto à sua complexidade em função das 

características técnicas, de uso e de manutenção da edificação e da necessidade ou não de 

formação de equipe multidisciplinar para a realização dos serviços. Os níveis de inspeção 

predial são divididos em nível 1, nível 2 e nível 3. Segue abaixo a transcrição da norma do 

IBAPE/2012 com a classificação dos devidos níveis: 

 

3.3.1 Nível 1 

 

Inspeção Predial realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de 

manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente 

empregada em edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes. A 

Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade. 
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3.3.2 Nível 2 

 

Nesse nível a inspeção já fica um pouco mais complexa, necessitando de outras 

especialidades no auxílio da mesma em alguns itens inspecionados como elevador, considera-

se um grau médio de complexidade para os sistemas construtivos e de acabamento segundo a 

NBR 12.721/2006/ABNT, comumente em prédios de vários pavimentos. 

 

3.3.3 Nível 3 

 

Inspeção Predial realizada em edificações com alta complexidade técnica, de 

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

superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificações com 

vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. Nesse nível de inspeção 

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

NBR 5674/1999 – Manutenção de edificações - procedimento. Possui, ainda, profissional 

habilitado responsável técnico, plano de manutenção com atividades planejadas e 

procedimentos detalhados, software de gerenciamento, e outras ferramentas de gestão do 

sistema de manutenção existente. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais 

habilitados e de mais de uma especialidade. Nesse nível de inspeção, o trabalho poderá ser 

intitulado como de Auditoria Técnica. 

 

3.4 Documentação 

 

Segundo a norma, se faz necessário a exigência de algumas documentações que 

ajudará no melhor entendimento das edificações e da sua avaliação. Sabe-se que em casos de 

edificações mais antigas ou construídas indevidamente, a documentação pode ser insuficiente 

ou quase nula, entretanto, este é um passo que deve ser levado a sério pelos inspetores. Segue 

dividida em três categorias as documentações solicitadas: 

 

3.4.1 Administrativa 

 

a. Instituição, Especificação e Convenção de Condomínio; 

b. Regimento Interno do Condomínio; 

c. Alvará de Construção; 



23 

d. Auto de Conclusão; 

e. IPTU; 

f. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

g. Alvará do Corpo de Bombeiros; 

h. Ata de instalação do condomínio; 

i. Alvará de funcionamento; 

j. Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; 

k. Certificado de treinamento de brigada de incêndio; 

l. Licença de funcionamento da prefeitura; 

m. Licença de funcionamento do órgão ambiental estadual; 

n. Cadastro no sistema de limpeza urbana; 

o. Comprovante da destinação de resíduos sólidos, etc.; 

p. Relatório de danos ambientais, quando pertinente; 

q. Licença da vigilância sanitária, quando pertinente; 

r. Contas de consumo de energia elétrica, água e gás; 

s. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

t. Alvará de funcionamento; 

u. Certificado de Acessibilidade. 

 

3.4.2 Técnicas 

 

a. Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

b. Projeto executivo; 

c. Projeto de estruturas; 

d. Projeto de Instalações Prediais: 

e. Instalações hidráulicas; 

f. Instalações de gás; 

g. Instalações elétricas; 

h. Instalações de cabeamento e telefonia; 

i. Instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas; 

j. Instalações de climatização; 

k. Combate a incêndio; 

l. Projeto de Impermeabilização; 

m. Projeto de Revestimentos em geral, incluída fachadas; 
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n. Projeto de paisagismo. 

 

3.4.3 Manutenção e operação 

 

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

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

c. Selos dos Extintores; 

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

e. Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica - SPDA; 

f. Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios; 

g. Relatório das análises físico-químicas de potabilidade de água dos reservatórios e a 

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; 

m. Específicos, tais como: ar condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, 

equipamentos eletromecânicos e demais componentes; 

n. Relatórios de ensaios da água gelada e de condensação de sistemas de ar condicionado 

central; 

o. Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás; 

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

q. Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas; 

r. Específicos, tais como: ar condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, 

equipamentos eletromecânicos e demais componentes; 

s. Cadastro de equipamentos e máquinas; 

 

3.5 Captação de informações 

 

Cabe ao inspetor o questionamento ao responsável pela edificação acerca de possíveis 

reformas, alterações no projeto para se ter uma noção mais precisa do empreendimento, 

visando obter um laudo preciso e satisfatório. Qualquer alteração do uso do edifício importa, 

uma vez que os projetos somente não tem validade em casos de uso indevido do espaço. Uma 
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vez captada essas informações, o inspetor predial tem conhecimento pleno do projeto e do uso 

do edifício, o que lhe auxilia a identificar riscos de falhar que devem constar no laudo. 

 

3.6 Profissionais capacitados 

 

As inspeções prediais podem exigir equipes multidisciplinares para ter um laudo 

coerente com a realidade. Dependendo da complexidade do caso, devendo ser feita apenas por 

profissionais capacitados como Arquitetos e Engenheiros devidamente registrados no CREA e 

CAU dentro das suas respectivas funções. Segue abaixo nas duas tabelas as habilitações de 

cada sistema construtivo. 

 

Tabela 1: Habilitações para inspeção predial 

 
Fonte: Orientação técnica para inspeção predial - IBRAEGN OT 003/2015 
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Tabela 2: Habilitações para inspeção predial 

 
Fonte: Orientação técnica para inspeção predial - IBRAEGN OT 003/2015 

 

3.7 Checklist de sistemas construtivos 

 

Este checklist caracterizam os sistemas construtivos que estatisticamente geram as 

maiores e mais caras falhas, que exigem ações corretivas urgentes, evacuação do edifício ou 

até acidentes. Portanto, as respectivas inspeções devem ser feitas por profissionais capacitados 

e através das exigências de norma, como a do IBAPE 2012. Alguns serão discutidos no tópico 

seguinte: 

a. Estrutural; 

b. Instalações hidráulicas e elétricas; 

c. Revestimentos externos em geral; 

d. Esquadrias; 

e. Revestimentos internos; 

f. Elevadores; 

g. Climatização; 

h. Exaustão mecânica; 
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i. Ventilação; 

j. Coberturas; 

k. Telhados; 

l. Combate ao incêndio; 

m. SPDA. 

 

3.7.1 Estrutural 

 

A inspeção do sistema estrutural é uma das mais importantes em uma edificação, pois 

oferecem riscos diretos a todos os usuários do edifício. Além disso, as estruturas de 

apresentam sinais de falha, o que permite a prevenção de acidentes, que uma vez detectadas 

podem ser corrigidas ou readequadas. 

Os principais sinais de problemas ocorrem nos pilares, vigas e lajes. Podem ser 

ocasionadas por vários problemas, desde mau dimensionamento, utilização de carga 

superiores as previstas em projeto, etc. Dependendo do grau do problema é destinado uma 

certa urgência na resolução. Seguem abaixo algumas patologias comuns: 

• Fissuras 

• Trincas 

• Rachaduras 

• Cobrimento inadequado 

 

3.7.2 Instalações elétricas 

 

A maioria dos problemas nesses sistemas aparecerem em prédios mais antigos, devido 

aos projetos serem ultrapassados e a utilização ter sido modificada ao longo dos tempos. Em 

maioria, os sistemas elétricos tendem a ter uma solicitação de carga superior ao de projeto, 

devido à mudança no padrão de consumo e aparelhagem utilizada. Segue alguns exemplos 

dos principais problemas detectados em vistorias: 

• Problemas de sobrecarga 

• Dimensionamento inadequado 

• Fiação exposta 
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3.7.3 Revestimentos externos 

 

Os problemas apresentados neste sistema costumam aparecer depois de um tempo de 

utilização, geralmente acontecem os descolamento das peças cerâmicas externas do edifício, 

causando transtornos e oferecendo riscos aos usuários. Ao acontecer os primeiros casos de 

descolamento do revestimento, estudos e testes têm suma importância para conclusão se a 

falha é pontual ou geral. É comum aparecerem esses problemas numa determinada faixa do 

edifício, pois nela foi utilizada a mesma argamassa e o mesmo tempo de espera para 

aplicação. Outro problema comum é o da infiltração que acontece com os desgastes das juntas 

e com a incidência das chuvas. 

 

3.7.4 Revestimentos internos 

 

Neste sistema, os problemas são basicamente estéticos, tendo em visto que o 

descascamento, quebra de peças cerâmicas, sujeiras, problemas no reboco e pinturas não 

oferecem muito risco aos usuários, sendo assim, possibilitam um tempo maior para resolução. 

Entretanto, em casos de agências, existe um cuidado com a aparência da empresa para com os 

seus clientes, e, portanto, pinturas são previstas em contrato para manter um desempenho 

previamente acordado.  

 

3.7.5 Elevadores, climatização e exaustão mecânica 

 

O Engenheiro Civil não tem a capacitação, nem habilitação para analisar estes 

sistemas, na emissão do laudo geral será requisitado um laudo específico dos itens para as 

empresas que são responsáveis pela instalação e manutenção dos mesmos. 

 

3.7.6 Combate ao incêndio 

 

Devido esse sistema ser comumente utilizado em situações de risco como incêndios, 

situações essas que acontecem sem aviso, se todo o projeto não estiver em dia as 

consequências do incidente podem se agravar consideravelmente. Neste caso é examinado 

todo sistema de extintores, mangueiras, hidrantes e rotas de fuga, visando uma melhor 

utilização dos meios, caso necessário.  
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Além disso, é exigido pelo corpo de bombeiros o pleno funcionamento do sistema de 

proteção contra incêndios de prédios públicos para plena autorização do funcionamento. 

 

3.7.7 SPDA 

 

Cada vez mais aumenta a incidência de raios, devido aos prédios terem grandes alturas 

e serem atingidos pelos mesmos, faz necessário todo um projeto para direcionamento da 

descarga para o subsolo, evitando curtos nos aparelhos. É analisado toda o dimensionamento 

do sistema até o seu aterramento, e necessário o laudo do teste de SPDA (Sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas) para garantir que o mesmo está servindo para o que foi 

projetado. 

 

3.8 Classificação de anomalias e falhas e grau de risco 

 

A classificação adotada para as anomalias é feita segundo a Norma de Inspeção 

Predial do IBAPE Nacional/2012(item 11.1). Esses problemas são tudo aquilo que está 

diferente do projeto que causa algum desconforto, incômodo ou risco para os usuários, bem 

como saúde, durabilidade, utilidade entre outros aspectos. 

 

3.8.1 Anomalias 

 

a. Endógena 

 

Originaria da própria edificação (projeto, materiais e execução). 

 

b. Exógena 

 

Originaria de fatores externos a edificação, provocados por terceiros. 

 

c. Natural 

 

Originaria de fenômenos da natureza. 
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d. Funcional 

 

Originaria da degradação de sistemas construtivos pelo envelhecimento natural e, 

consequente, término da vida útil. (IBAPE-SP,2012) 

 

3.8.2 Falhas 

 

a. De Planejamento 

 

Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações inadequados do plano de 

manutenção, sem aderência a questões técnicas, de uso, de operação, de exposição 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. 

 

b. De Execução 

 

Associada à manutenção proveniente de falhas causadas pela execução inadequada de 

procedimentos e atividades do plano de manutenção, incluindo o uso inadequado dos 

materiais. 

 

c. Operacionais 

 

Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e demais 

atividades pertinentes. 

 

d. Gerenciais 

 

Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, bem como 

da falta de acompanhamento de custos da mesma. (IBAPE-SP, 2012) 
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3.8.3 Risco 

 

a. Mínimo 

 

É o risco mais superficial, sem grandes prejuízos, causando apenas prejuízos 

financeiros. 

 

b. Médio 

 

Diferente do crítico oferece apenas um risco parcial de desempenho e funcionalidade, 

sem prejuízo direto dos sistemas estudados. 

 

c. Crítico 

 

É o caso mais grave, aquele que custa um valor elevado para resolução e que oferece 

mais risco para os usuários e ao meio ambiente, podendo causar paralisações e 

comprometendo consideravelmente a vida útil do mesmo. 

 

3.9 Avaliação ou matriz GUT 

 

Para uma melhor análise e utilização do laudo como referência para a ação resolutiva 

dos problemas, utiliza-se a matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), onde são dadas 

notas avaliativas para cada problema de 1 a 10, para definir os prazos e, quais resoluções 

precisam ser feitas mais rápidas, quão mais risco oferecer o problema, mais rápido precisa ser 

solucionado, se necessário até exigindo interditar algumas áreas visando a segurança dos 

usuários até ser sanado os problemas. 

 

3.9.1 Gravidade 

 

Ela representa o impacto direto que aquele problema pode trazer para a edificação caso 

ele venha a ocorrer se não for sanado. 
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3.9.2 Urgência 

 

Mostra o tempo recomendado que o problema precisa ser resolvido, levando em conta 

os efeitos que pode causar em determinado prazo. 

 

3.9.3 Tendência 

 

Representa o nível de avanço do problema, o seu potencial de piora caso não seja 

resolvido. 

 

3.10 Responsabilidades 

 

Após o recebimento do laudo por parte dos responsáveis, os mesmos têm os prazos 

definidos para sanar os problemas e falhas apresentadas no edifício. Posteriormente se faz 

necessário à inspeção pelo Engenheiro para averiguar se todos os critérios expostos em laudo 

foram resolvidos e em seguida o responsável dá outro laudo, só que este sendo conclusivo: 

garantindo por meio de suas habilitações e aptidões que a edificação encontra-se em perfeito 

estado de uso e habitação, não oferecendo riscos aos usuários.  

Vale ressaltar que a equipe técnica responsável pela inspeção se isenta de qualquer 

responsabilidade das áreas que não foram avaliadas, bem como o não cumprimento das 

recomendações técnicas dispostas no laudo. 

 

3.11 Recomendações, indicações e manutenção 

 

As informações do laudo final devem ser de fácil entendimento, tendo em vista que os 

responsáveis podem ser leigos no assunto, portanto se faz necessário essa simplificação, 

deixando de forma clara cada ponto analisado, bem como as ações necessárias para a sua 

manutenção ou conserto. No caso da manutenção, elas devem estar munidas de constatações, 

como fotos e argumentos demonstrando a necessidade do reparo, levando em conta o nível e 

grau de urgência especificado na inspeção. Será necessário um plano de trabalho e 

posteriormente as condições da execução das atividades propostas no plano de manutenção. 

Após verificar, classifica-se as condições de uso como regular ou irregular dentro dos 

parâmetros previstos para a edificação visando a segurança e habitabilidade. 
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Deve-se também indicar as partes sustentáveis da edificação, como conforto, 

permeabilidade do solo, tirada e descartes do lixo e dejetos gerados pelo prédio, entre outros 

demais fatores em favor ao meio ambiente e dos usuários que devem ser listados, e os que não 

forem satisfatórios, devem ser corrigidos como os parâmetros já estabelecidos na inspeção. 

Por fim existe a emissão de um LVT com toda a documentação, análise, resultados, e 

planejamento para a solução dos problemas identificados que vai desde a identificação do 

solicitante até a emissão do RRT (registro de responsabilidade técnica), tópicos esses que 

foram somente expostos nos resultados desse trabalho, pois o mesmo não tem como objetivo a 

emissão de um laudo. 

Vale lembrar que para agências bancarias, os parâmetros de manutenção predial 

seguem muito mais um caráter de contratação por desempenho ou por serviço, o que tem 

efeitos diretos no planejamento de inspeção predial das mesmas. Por norma, existe um 

período cíclico em que deve haver inspeções minuciosas em prédios comerciais, entretanto, a 

maioria dos problemas é relacionada ao conforto dos ambientes para os seus empregados e 

clientes e, portanto, seguem como no fluxograma abaixo. 

 

Figura 5: Tempo médio para manutenção 

 
Fonte: Miranda, 2007 

 

3.12 Laudos 

 

3.12.1 Laudo avaliativo 

 

Neste laudo se fará necessário a coleta de todos os dados e projetos pertinentes da 

edificação para a inspeção. É neste laudo que vai indicar todas as anomalias e falhas que a 
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edificação apresenta, bem como seus prazos para correção e intervenções para que se conserte 

as problemáticas ali existentes. 

 

3.12.2 Laudo conclusivo 

 

Esse laudo é basicamente a análise feita pelo responsável pela inspeção em todos itens 

que foram apresentados no laudo avaliativo, vistoriando cada intervenção feita para que não 

reste mais nenhum problema que não tenha sido sanado dentro dos prazos para poder emitir o 

laudo conclusivo. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Realizar um estudo de caso de inspeção predial de uma agência bancária na cidade de 

Fortaleza. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

•Determinar os vários tipos de anomalias presentes no edifício; 

•Definir o grau de urgência de cada problema e as ações determinantes para a solução; 

•Destacar particularidades de inspeção predial de agências bancárias em relação a 

outros edifícios de uso comercial. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Visita 

 

Nesta etapa, serão definidos aspectos importantes para executar de forma satisfatória a 

inspeção predial de uma agência bancaria, como o checklist de sistemas construtivos que 

serão avaliados e qual o nível de aprofundamento em cada um dos problemas levantados 

(visto que alguns deles necessitam de testes com equipamentos específicos). 

Também será definida em qual agência esta inspeção acontecerá, a depender da 

disponibilidade do gerente da agência em acompanhar a visita. A ideia aqui é realizar a 

inspeção em alguma agência da Caixa Econômica Federal da região metropolitana de 

Fortaleza. Uma vez definido a agência, será decidido o grau de inspeção exigido e quais 

sistemas construtivos caberão a competência de um engenheiro civil apontar anomalias. 

A visita irá ser minuciosa e irá percorrer todos os ambientes em que há circulação de 

pessoas, onde uma falha poderá comprometer o conforto ou até a segurança dos mesmos. 

 

5.2 Documentação 

 

A documentação necessária para o estudo, apontada no item 3.4, referente à agência 

escolhida, será solicitadas à Gerência de Filial Logística de Fortaleza (GILOG/FO), 

responsável pelas autorizações de entrada de terceiros nas agências da CEF.  

 

5.3 Proposta de inspeção 

 

Sabe-se que nem todos os sistemas construtivos podem ser inspecionados sem o 

auxilio de uma equipe multidisciplinar, como levantado no item 3.6, e sem o auxilio de 

equipamentos para realizar testes de desempenho. Portanto, ao que cabe a competência de um 

Engenheiro Civil, serão levantados problemas de analise visual dos sistemas a seguir. 

 

5.3.1 Sistemas a serem inspecionados 

 

a. Estrutural  

b. Instalações elétricas  

c. Pisos 



37 

d. Instalações hidráulicas 

e. Louças e metais 

f. Revestimentos externos em geral  

g. Esquadrias  

h. Revestimentos internos  

i. Combate ao incêndio  

j. SPDA  

 

5.4 Relatório Fotográfico 

 

Existe alguns modelos fotográficos que podem ser adotados dependendo da 

preferencia do profissional ou empresa que realizará a inspeção predial. No caso, escolheu-se 

adotar o modelo da UFCINFRA, que aponta a matriz GUT de urgência de cada problema 

levantado. O modelo segue abaixo. 

 

Tabela 3: Modelo de relatório fotográfico da UFCINFRA 

 
Fonte: UFCINFRA 

 

5.5 Levantamento do problema 

 

Essa etapa mostra o relatório fotográfico com as anomalias e falhas, descritos de sua 

localização, o tipo de problema, sua incidência em cada situação, causa e medida saneadora. 

Essa parte é uma das principais, tendo em vista que o laudo será baseado nessas fotos. 
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5.6 Classificação do problema 

 

Esta etapa se torna uma das mais importantes do laudo, pois definirá a sequência de 

prioridade de resolução de cada anomalia levantada. A matriz GUT determinará o risco e os 

prazos intrínsecos para cada anomalia criando um plano será exposto posteriormente. O 

método de análise dos problemas os classificará de 1 a 10 sendo em ordem crescente de 

criticidade, conforme as tabelas a seguir: 

 

Tabela 4: Matriz GUT 

Fonte: UFCINFRA 

 

Cada item da matriz GUT é dada uma nota. Somada a nota dos os 3 itens, se obtém um 

valor que será utilizado como parâmetro para determinação dos prazos e dos graus de risco de 

cada anomalia. Segue abaixo tabela exemplificando o método: 
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Tabela 5: Matriz GUT exemplo 1 

 
Fonte: Autor 

 

Abaixo segue a matriz utilizada como base para a determinação dos prazos através do 

valor total da matriz GUT gerada em cada problema, levando em conta a subjetividade do 

problema analisado pelo responsável do laudo para uma variação dos valores. 

 

Tabela 6: Prazos matriz GUT 

 
Fonte: UFCINFRA 

 

5.7 Avaliação e plano de manutenção 

 

Após feito o levantamento de problemas feito, a inspeção concluída e relatório 

fotográfico pronto, serão feitas as recomendações necessárias para cada sistema construtivo 

do edifício, mostrando a matriz de prioridades GUT e definindo prazos para correção de cada 

anomalia levantada.  

Uma vez feito o levantamento das anomalias existentes e traçado uma plano de ações 

corretivas, também é importante avaliar o plano de manutenção existente em casos reais de 

inspeção predial. No nosso caso, serão apenas expostos alguns tópicos interessantes para a 

discussão de resultados, uma vez que o plano de manutenção da CEF é bem extenso. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Identificação 

 

Tabela 7: Identificação 

Edificação: Agência 0920-2 (Ag. José de Alencar) 
Endereço: Rua Senador Pompeu, 1426 - Centro 

CEP 60025-000 
CNPJ: 00.360.305/0920-41 
Classificação: (1) pública; (2) padrão normal; (3) 4 pavimentos; e (4) Área 

Construída de 2.727,64 m² 

Fonte: Podium Construções LTDA 

 

6.2 Documentação 

 

Tabela 8: Documentação 

Documentação Entregue Analisada 

1. Alvará de construção Não Não 

2. Certificado de treinamento da 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: Podium Construções LTDA 

 

6.2.1 Documentação Técnica 

 

Tabela 9: Documentação técnica 

Documentação Entregue Analisada 
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 
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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, incluindo as fachadas Não Não 

8. Projetos de paisagismo Não Não 
Fonte: Podium Construções LTDA 

 

6.2.2 Documentação de Manutenção 

 

Tabela 10: Documentação de manutenção 

Documentação Entregue Analisada 
Manual de uso, operação e manutenção Não Não 

Plano de manutenção e operação e controle (PMOC) Não Não 

Selos de extintores Sim Sim 

Relatório de inspeção anual de elevadores (RIA) Não Não 

Atestado do sistema de proteção contra 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 de acompanhamento de rotina da manutenção geral Não Não 

Relatório de acompanhamento das manutenções dos sistemas Não Não 

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

Não Não 

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás Não Não 

Relatórios de ensaios tecnológicos, caso tenham sido realizados Não Não 

Relatórios de acompanhamentos das manutenções dos sistemas específicos, 
tais como: ar-condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, 
equipamentos eletrodomésticos e demais componentes 

Não Não 

 

6.3 Nível de inspeção 

 

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

multidisciplinar, devido sua grande dimensão, pela presença de um sistema de climatização e 

uma subestação, como também pelo fluxo de pessoas. 
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Os resultados serão apresentados através do relatório fotográfico e das tabelas 

apresentadas na metodologia e uma análise detalhada dos problemas, separado por cada 

sistema examinado. 

 

6.4 Inconformidades e Avaliação 

 

6.4.1 Estrutural 

 

 
 

G U T PONTOS
3 3 6 12

ORIGEM FOTO 
Endógena Figura 06: armadura da laje descoberta

RISCOS
Médio

CAUSA
Investigar a causa, pode ser: excesso de 
carga, má execução da infraestrutura, erro 
de projeto etc.

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Armadura da laje descoberta LOCAL: Subsolo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 120 dias
Tratamento com tinta anti-oxidante e recomposição do revestimento
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G U T PONTOS
3 3 3 9

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Revestimento da laje danificado LOCAL: Subsolo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 180 dias
Completar revestimento da laje, sem prejudicar tubulação existente

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 07: furo em laje 01

RISCOS
Baixo

CAUSA
Instalação de tubulação de forma destrutiva

G U T PONTOS
3 3 3 9

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Revestimento da laje danificado LOCAL: Subsolo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 180 dias
Completar revestimento da laje, sem prejudicar tubulação existente

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 08: furo em laje 02

RISCOS
Baixo

CAUSA
Instalação de tubulação de forma destrutiva
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6.5 Matriz de prioridades, avaliação e plano de manutenção 

 
Tabela 11: Matriz sistema estrutural 

 
Fonte: Autor 

 

Com a análise da matriz geral percebemos um grau de risco bem baixo na edificação, 

conclui-se que a maior parte da estrutura está em ordem. 

A estrutura como um todo está apta a receber todo o fluxo de pessoas, uma vez que 

nenhum elemento estrutural como ou laje, ou pilar ou viga está comprometido. Das falhas 

encontradas, somente a armadura exposta no corredor dos funcionários pode evoluir para algo 

mais sério e, portanto, deve ser investigada por uma equipe especializada em patologias 

estruturas de concreto armado e tomada as devidas providências. 

Já as lajes furadas indevidamente devem receber uma correção adequada, uma vez que 

deixam a estrutura interna do concreto armado aberta para acúmulo de umidade e poeira, que 

podem gerar manchas de bolor, infiltrações e corrosão da armadura, etc., e devem ser tomadas 

as devidas providências. 

  

Nº da Figura Identificação Total Prazo (dias)
6 Armadura exposta 12 120

7 Cobrimento danificado 9 180

8 Cobrimento danificado 9 180

MATRIZ GUT
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6.5.1 Instalações elétricas 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS
1 10 1 12

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Substituição da lâmpada

Funcional Figura 09: lâmpada queimada

RISCOS
Baixo

CAUSA
Lâmpada queimada no ambiente de 
atendimento ao cliente

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Deficiencia luminosa no ambiente LOCAL: Atendimento

ORIGEM FOTO

G U T PONTOS
8 8 1 17

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Falta de placa de advertência de choque LOCAL: Atendimento

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 120 dias
Confecção e fixação de placa de advertência

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 10: Quadros sem identificação

RISCOS
Médio

CAUSA
Falta de sinalização de advertência de 
acordo com as diretrizes da NR10 e da 
Caixa
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G U T PONTOS
3 10 1 14

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Desorganização do rack de comunicação LOCAL: Sala do servidor

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Organização, fixação e identificação da cabeação no rack de comunicação

ORIGEM FOTO
Exógena Figura 11: Rack de comunicação

RISCOS
Baixo

CAUSA
Má instalação da fiação do rack de 
comunicação

G U T PONTOS
3 10 1 14

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Falta de identificação do circuito LOCAL: Corredor dos empregados

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Confeção e fixação da identificação do interruptor

ORIGEM FOTO
Exógena Figura 12: interruptor sem identificação

RISCOS
Baixo

CAUSA
Instalação imcompleta da peça
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G U T PONTOS
8 8 1 17

ORIGEM FOTO
Exógena Figura 13: quadro sem identificação

RISCOS
Baixo

CAUSA
Fecho do quadro está danificado

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Quadro com fecho quebrado LOCAL: Corredor dos empregados

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Substituição da peça do fecho

G U T PONTOS
8 10 3 21

ORIGEM FOTO
Exógena Figura 14: cabeamento exposto

RISCOS
Médio

CAUSA
Má instalação e isolamento do cabeamento 
dos equipamentos elétricos

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Cabos elétricos expostos LOCAL: Retaguarda

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 60 dias
Fixação de infraestrutura para acondicionamento de cabos e tomadas
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G U T PONTOS
6 10 6 23

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 15: vazamentos na bomba de recalque

RISCOS
Médio

CAUSA
Falta de manutenção preventiva do 
equipamento

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Vazamentos em tubulações de recalque LOCAL: Caixas

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 60 dias

Revisão nas fixações, colocação de eletrodutos flexíveis com alma de aço para conectar 
infraestrutura ou equipamento e verificação e correção de vazamentos em conexões e 

registros

G U T PONTOS
8 10 6 24

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 16: quadro com infiltrações

RISCOS
Médio

CAUSA
Falta de manutenção preventiva no 
equipamento

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019

Presença de umidade no interior do quadro LOCAL: Subsolo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 60 dias
Verificar causa da água encontrada dentro do quadro e executar revisão na estrutura do 

quadro
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G U T PONTOS
8 8 1 17

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 17: porta da subestação

RISCOS
Médio

CAUSA
Instalação de chave de manobra não 
conforme com a NR10 e as diretrizes da 
caixa.

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019

Chave de manobra e sinalizações de 
advertências incorretas

LOCAL: Sub-estação

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 120 dias
Substituir chave de manobra e adequações de sinalização

G U T PONTOS
1 10 1 12

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 18: quadro sem identificação

RISCOS
Baixo

CAUSA
Instalação incompleta do quadro

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019

Quadro sem identificação de circuitos e 
sinalização de advertência

LOCAL: Escadas

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Confecção e fixação de placas de identificação e advertência
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6.6 Matriz de prioridades, avaliação e plano de manutenção 

 

Tabela 12: Matriz sistema elétrico 

 
Fonte: Autor 

 

A inspeção sensorial desse sistema se mostrou preocupante, mas satisfatória, pois há 

graves riscos em alguns problemas levantados, entretanto a estrutura como um todo funciona 

bem. 

Problemas como quadros elétricos a serem identificados e desorganização de fios 

elétricos são fáceis e rápidos de serem resolvidos, mas são passíveis de multa e vão de 

encontro com as normas de segurança e diretrizes da Caixa e do corpo de bombeiros. 

Entretanto, problemas que oferecem riscos relacionados ao uso e à segurança de trabalho 

podem ser fatais e devem ter prazo mínimo para resolução. Por isso, recomenda-se: a imediata 

investigação da infiltração do quadro elétrico do subsolo e avaliação de danos do 

equipamento; troca do sistema elétrico da tubulação de recalque, que já se encontra 

enferrujada e apresentando falhas. 

Na matriz temos os prazos de cada problema, podemos observar a urgência de alguns 

e outros prazos mais brandos para a realização de consertos. As urgências acontecem mais no 

pavimento do subsolo, uma vez que o terreno tem um lençol freático alto e existe muita 

presença de umidade e pouca ventilação. 

 

 

Nº da Figura Identificação Total Prazo (dias)
9 Lâmpada Queimada 12 120

10 Quadro sem identificação e alertas 17 120

11 Rack Desorganizado 14 150

12 Interruptor sem identificação 14 150

13 Quadro elétrico com fecho quebrado 17 150

14 Cabos expostos 21 60

15 Vazamento na tubulação de recalque 23 60

16 Quadro elétrico com infiltração 24 60

17
Subestação com equipamento 

defasado/inseguro
17 150

18 Quadro sem identificação 12 150

MATRIZ GUT
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6.6.1 Climatização 

 

 

 

 

 

G U T PONTOS
6 10 1 17

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento apenas ventilando LOCAL: Arquivo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Verificar possível vazamento de gás, problema de placa ou compressor. Se 

necessário, substituir o equipamento

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 19: ar-condicionado com defeito

RISCOS
Baixo

CAUSA
Verificar causa

G U T PONTOS
6 10 1 17

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento não funciona LOCAL: Casa de máquinas

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Revisar equiapemento e encontrar causa do defeito

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 20: Equipamento com defeito

RISCOS
Baixo

CAUSA
Verificar causa
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G U T PONTOS
3 10 1 14

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Falta de rela de filtragem do equipamento LOCAL: Casa de máquinas

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Reposição de telas de filtragem do equipamento

ORIGEM FOTO
Exógena Figura 21: Equipamento sem tela

RISCOS
Médio

CAUSA
Falta de manutenção do equipamento

G U T PONTOS
3 10 6 19

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Trecho de duto sem isolamento térmico LOCAL: Casa de máquinas

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Desligar o equipamento, retirar parte danificada e instalar manta de isolamento nova

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 22: Manta térmica com desgaste

RISCOS
Baixo

CAUSA
Falta de manutenção no equipamento
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G U T PONTOS
3 10 1 14

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento não funciona LOCAL: Subsolo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Verificar o motivo da caixa de ventilação não estar funcionando e tomar as medidas 

necessárias

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 23: Caixa de ventilação com defeito

RISCOS
Baixo

CAUSA
Verificar Causa

G U T PONTOS
3 10 1 12

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento não funciona LOCAL: Subsolo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Verificar o motivo da caixa de ventilação não estar funcionando e tomar as medidas 

necessárias

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 24: Caixa de ventilação com defeito

RISCOS
Baixo

CAUSA
Verificar Causa
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G U T PONTOS
3 10 1 14

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento não funciona LOCAL: Caixas

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Verificar o motivo do condicionador não estar funcionandoe tomar as medidas 

necessárias

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 25: Condicionador não funciona

RISCOS
Baixo

CAUSA
Verificar Causa

G U T PONTOS
3 10 3 16

ORIGEM FOTO
Climatização Figura 26: Manta térmica danificada

RISCOS
Baixo

CAUSA
Falta de manutenção do equipamento

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Trecho de duto sem isolamento térmico LOCAL: Casa de máquinas

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Desligar o equipamento, retirar a manta danificada e instalar nova manta de isolamento
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6.7 Matriz de prioridades, avaliação e plano de manutenção 

 

Tabela 13: Matriz sistema de climatização 

 
Fonte: Autor 

 

Na matriz de levantamento dos problemas relacionados à climatização do edifício, 

podemos perceber diversos equipamentos que se encontram em desuso, pois estão com 

defeitos. São equipamentos de grande porte e muitas vezes já no final da sua vida útil e que 

geram grandes problemas as agencias, pois são caros para serem substituídos e exigem 

manutenção especializada.  

Como o levantamento foi feito de forma sensorial, recomenda-se que cada um destes 

problemas sejam investigados por uma equipe especializada e que os equipamentos que não 

tenham mais vida útil sejam substituídos. No Plano de Manutenção, Operação e Controle 

(PMOC) da agência devem estar previstos as vidas úteis de cada equipamento de climatização 

existente no edifício. 

  

Nº da Figura Identificação Total Prazo (dias)
19 Equipamento não funciona 17 150

20 Equipamento não funciona 17 150

21 Redes de filtragem faltanto 14 150

22 Isolamento térmico danificado 19 150

23 Equipamento não funciona 14 150

24 Equipamento não funciona 12 150

25 Equipamento não funciona 14 150

26 Isolamento térmico danificado 16 150

MATRIZ GUT
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6.7.1 Acessibilidade 

 

 
 

 
 

G U T PONTOS
3 10 1 14

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento não funciona LOCAL: Atendimento

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Verificar o motivo da plataforma elevatória PNE não estar funcionando e tomar as 

medidas necessárias

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 27: Elevador PNE não funciona

RISCOS
Baixo

CAUSA
Verificar Causa

G U T PONTOS
3 10 1 14

ORIGEM FOTO
Figura 28: Fita de piso PNE danificada

RISCOS
Baixo

CAUSA
Material desgastado pelo uso

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Sinalização de piso danificada LOCAL: SAA

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Substituição da fita de sinalização azul
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6.8 Matriz de prioridades, avaliação e plano de manutenção 

 

Tabela 14: Matriz sistema de acessibilidade 

 
Fonte: Autor 

 

A partir do levantamento, identificamos somente três problemas de acessibilidade no 

interior do edifício. Dentre eles, o mais sério é a estação elevatória PNE não estar 

funcionando, uma vez que impossibilita o uso do 2º andar, onde estão áreas como 

“Atendimento a empresas” e “Crédito Habitacional”.  

Apesar dos prazos da tabela GUT serem brandos e não oferecerem riscos a integridade 

física de funcionários e clientes, os problemas levantados vão de encontro com as diretrizes de 

acessibilidade da Caixa e da NBR 9050, portanto os problemas relatados são passíveis de 

multa e devem ser solucionados com agilidade. 

 

G U T PONTOS
1 10 1 12

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Má condição do equipamento de 

acessobilidade
LOCAL: SAA

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Instalação de placa de acessibilidade no local

ORIGEM FOTO
Funcional Figura 29: Piso de acessibilidade PNE danificado

RISCOS
Baixo

CAUSA
Má instalação ou utilização do 
equipamento de acessibilidade

Nº da Figura Identificação Total Prazo (dias)
27 Equipamento não funciona 14 150

28 Sinalização de piso danificada 14 150

29 Sinalização de piso PNE danificada 12 150

MATRIZ GUT
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6.8.1 Revestimentos internos e externos 

 

 
 

 
 

G U T PONTOS
1 10 3 14

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Umidade e pintura degradada na parede LOCAL: Corredor do WC

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Tratamento contra umidade e revisão no emassamento e pintura

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 30: revestimento com umidade

RISCOS
Baixo

CAUSA
Umidadade acumulada na parede

G U T PONTOS
1 10 1 12

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Forro com placas faltando ou danificadas LOCAL: Arquivo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Identificar a causa da umidade, solucionar e reposição das placas de forro que faltam

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 31: Forro danificado/ausente

RISCOS
Baixo

CAUSA
Umidade excessiva no telhado
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G U T PONTOS
1 10 1 12

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Placas de forro danificadas LOCAL: SAA

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Substituição das placas danificadas

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 32: Forro danificado

RISCOS
Baixo

CAUSA
Presença de umidade acima das placas

G U T PONTOS
3 10 3 17

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Paredes internas apresentando pintura 

degradada
LOCAL: Subsolo

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Tratamento contra umidade e revisão no emassamento e pintura

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 33: Paredes com umidade excessiva

RISCOS
Baixo

CAUSA
Excesso de umidade no terreno vizinho
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6.8.2 Matriz de prioridades, avaliação e plano de manutenção 

 

Tabela 15: Matriz sistema de revestimentos 

 
Fonte: Autor 

 

Analisando o relatório fotográfico destaca-se que o problema da parede do subsolo, 

cujas infiltrações acontecem porque a impermeabilização do pavimento mostrou-se ou 

defeituosa ou má executada, deixando espaço para umidade que já compromete uma grande 

parte da pintura. Felizmente não foi identificado nenhum sinal de excesso de carga, o que 

poderia já ter causado um acidente. A solução deste problema exigiria refazer a parede, gasto 

que os gerentes de agências bancárias buscam evitar ao máximo, uma vez que seu orçamento 

para mudanças internas e limitado. Portanto, a equipe responsável pela manutenção deve ficar 

atenta ao desenvolvimento da situação. 

G U T PONTOS
1 10 3 14

ORIGEM FOTO
Ambiência Figura 34: Pintura com umidade

RISCOS
Baixo

CAUSA
Umidade excessiva na parede

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Pintura danificada LOCAL: Atendimento

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Tratamento contra umidade e revisão no emassamento e pintura

Nº da Figura Identificação Total Prazo (dias)
30 Umidade na parede 14 150

31 Forro danificado 12 150

32 Forro danificado 12 150

33 Umidade na parede do subsolo 17 150

34 Pintura danificada 14 150

MATRIZ GUT
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Vemos que o resto dos problemas é estético, e averiguando a matriz de prioridades 

vemos que não exige uma determinada urgência para resolução, uma vez que não oferecem 

grandes riscos para os usuários. Entretanto, as agências bancárias possuem metas de qualidade 

de uso do edifício, em que problemas “estéticos” devem ser rapidamente solucionados para 

oferecer um melhor serviço ao cliente. Logo, empresas que trabalham como mantenedoras de 

agências bancárias trabalham em conjunto com gerentes para programar a melhor rotina de 

revisão e correção dos revestimentos internos.  

Na Caixa, existe um sistema de melhoria da qualidade de uso do edifício, chamado 

Termo de Verificação de Ambiência (TVA) que acontece semestralmente e libera verbas 

principalmente para adequações estéticas e de acessibilidade. 

 

6.8.3 Combate ao incêndio 

 

 

 

G U T PONTOS
3 10 10 23

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Central de alarme apresentando indicador 
de falha no mostrador

LOCAL: Atendimento

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 30 dias
Verificar causa e corrigir defeito

ORIGEM FOTO
Exógena Figura 35: Alarme de incêndio com falha 

RISCOS
Crítico

CAUSA
Verificar causa
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G U T PONTOS
1 10 1 12

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 36: Extintor sem sinalização de piso

RISCOS
Baixo

CAUSA
Sinalização do equipamento de incêndio 
não conforme a NR10 e as diretrizes da 
Caixa

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Falta de sinalização de piso amarela LOCAL: Atendimento

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Instalar sinalização de piso amarela

G U T PONTOS
1 10 1 12

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 37: Entulho na laje da cobertura

RISCOS
Baixo

CAUSA
Acúmulo de entulho

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Acúmulo de entulho na laje do telhado LOCAL: Cobertura

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Retirar o entulho do local
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G U T PONTOS
1 10 1 12

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 38: Extintor sem sinalização de piso

RISCOS
Baixo

CAUSA
Instalação de equipamento não conforme 
com a NR10 e as diretrizes da Caixa

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento sem sinalização de piso LOCAL: Cobertura

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Instalar sinalização de piso

G U T PONTOS
3 10 3 16

ORIGEM FOTO
Endógena Figura 39: Extintor sem identificação

RISCOS
Baixo

CAUSA
Instalação de equipamento não conforme 
com a NR10 e as diretrizes da Caixa

ANOMALIA Fonte: Autor, 2019
Equipamento sem identificação LOCAL: Corredor dos empregados

MEDIDA SANEADORA - PRAZO 150 dias
Substituir extintor sem identificação
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6.9 Matriz de prioridades, avaliação e plano de manutenção 

 

Tabela 16: Matriz sistema proteção contra incêndio 

 
Fonte: Autor 

 

A partir da tabela GUT de prioridades, podemos perceber o problema do alarme de 

incêndio é o mais urgente. Não foi possível identificar o motivo de o painel apresentar falha, 

mas em caso de um incêndio pode ser fatal e, portanto é a falha com maior prioridade 

levantada até aqui.  Um edifício público com o fluxo de pessoas de uma agência bancária de 3 

pavimentos, com pouco recuo para os edifícios vizinhos é um potencial desastre em caso de 

incêndio. 

Já os demais problemas levantados, como extintores sem sinalização e entulhos 

acumulados, podem ser rapidamente solucionados por uma equipe de manutenção. Basta 

encomendar as placas conforme a NBR 13434-1:2004 de sinalização de segurança contra 

incêndio e instalar em conforme com as diretrizes da Caixa. 

 

6.10 Avaliação geral da edificação 

 

6.10.1 Avaliação das condições de manutenção da edificação 

 

Analisando as inspeções efetuadas, certificou-se que as empresas responsáveis pela 

manutenção entregam a CEF relatórios atualizados sobre as condições dos sistemas 

construtivos das agências, que seguem o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) 

segundo a norma ABNT 5674/1999. 

 

 

 

 

Nº da Figura Identificação Total Prazo (dias)
35 Alarme de incêndio indicando falha 23 30
36 Extintor sem sinalização de piso 12 150

37 Acúmulo de entulho 12 150

38 Extintor sem sinalização de piso 12 150

39 Extintor sem identificação 16 150

MATRIZ GUT
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6.10.2 Avaliação do uso da edificação 

 

Com a visita e inspeção concluiu-se que a edificação pode ser classificada em Uso 

Regular, levando em conta que sua utilização está prevista em projeto. 

 

6.10.3 Avaliação das condições de estabilidade e segurança da edificação 

 

Apesar da ausência completa de documentações e o estado da edificação avaliada 

conclui-se que a mesma deve estar em condição Regular de Estabilidade e Segurança 

estrutural, pois estes documentos são exigidos para que a agência possa funcionar, segundo as 

diretrizes da CEF. 

 

6.10.4 Avaliação das condições de segurança contra incêndio da edificação 

 

Levando em conta o sinal de falha no alarme de incêndio e ausência de algumas 

sinalizações de piso de extintores, exigido como meio de prevenção e uso segundo as normas, 

classifico a edificação como temporariamente irregular quanto às condições de segurança 

contra incêndio e pânico. Entretanto, são problemas passíveis de resoluções rápidas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como sua principal função demonstrar a importância da inspeção 

predial nas edificações onde funcionam agências bancárias, mostrando em alguns casos a 

ineficiências de elementos importantes de alguns sistemas construtivos, bem como a 

necessidade da devida manutenção, postergando a vida útil de alguns sistemas e da edificação 

como um todo. Acidentes acontecem com muito mais frequência ultimamente, os problemas 

aparecem cada vez conforme a idade do edifício, e em sua maioria são causados devido à falta 

de manutenção e descaso dos responsáveis. 

No caso de uma agência bancária, deve-se haver uma comunicação prévia entre equipe 

responsável pela inspeção e gerência para a entrada de terceiros ser liberada. No caso deste 

trabalho, eu tive acesso ao interior da agência via GILOG/FO, setor responsável pela entrada 

de pessoal nas agências da CEF. Entretanto, o acesso aos ambientes internos só foi possível 

com acompanhamento de gerente ou funcionário responsável e, portanto, nem todas as áreas 

do edifício foram acessadas (como a cobertura, que impossibilitou avaliar o sistema 

construtivo de SPDA), o que não deve ocorrer em um caso real de inspeção predial da 

agência.  

Como era esperado, afora problemas pontuais, o edifício se demonstrou em um bom 

estado como um todo, uma vez que há uma empresa responsável pela manutenção da agência. 

Além disso, os bancos prezam pelo bom atendimento ao cliente e normalmente tem padrões 

de qualidade que envolvem todos os sistemas construtivos, inclusive a estética de paredes, 

móveis e revestimentos internos.  

O relatório fotográfico apresentado visa facilitar a identificação dos problemas por 

parte dos responsáveis. Os resultados mostrados, que tiveram todo embasamento através da 

norma do IBAPE (2012) e o laudo produzido pela UFCINFRA, mas a utilidade do laudo só 

terá serventia com a devida aplicação das ações resolutivas. Os bancos costumam terceirizar 

este tipo de serviço, ora por contratos pontuais ora por contratos de longo prazo.  

O CIP (certificado de inspeção predial) que é emitido após correção dos problemas 

não visa apenas a regularização com as autoridades, tem como principal função garantir aos 

usuários que a edificação está com suas manutenções em dia e todos os seus sistemas estão 

aptos ao uso, afirmado pelo Profissional responsável pela emissão do laudo conclusivo. 
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