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GLOSSÁRIO 

 

ANAMNESE 

Entrevista realizada pelo profissional que tem a intenção de ser um ponto inicial no 

diagnóstico de um problema ou danos. 

 

ANOMALIA  

Irregularidade, anormalidade, exceção à regra.  

 

AVALIAÇÃO SENSORIAL 

Avaliação dos atributos de um produto pelos órgãos dos sentidos para evocar, 

medir, analisar e interpretar reações às características dos materiais como são 

percebidos pelos cinco sentidos: visão, olfação, gustação, tato e audição. 

 

AVARIA  

Dano causado a qualquer bem, ocasionado por defeito ou por outra causa externa a 

ele.  

 

BEIRAL  

Prolongamento do telhado para além da parede externa, protegendo-a da ação das 

chuvas.  

 

CAPILARIDADE  

Nos tijolos, nas argamassas e nos concretos porosos, em contato com uma 

superfície úmida, a água sobe por veios ou canais por “ascensão capilar”, até́ atingir 

o equilíbrio, que poderá variar à altura de acordo com os materiais envolvidos.  

 

CARBONATAÇÃO  

É o processo pelo qual o concreto sofre a agressão por dióxido de carbono presente 

no meio, transformando o hidróxido de cálcio presente, em carbonato de cálcio mais 

água, gerando a diminuição da alcalinidade da peça e a redução de volume 

(retração por carbonatação). 
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COBRIMENTO  

Capeamento da armação em uma peça de concreto armado.  

 

CONFORMIDADE  

Atendimento a padrões estabelecidos e que podem ser os seguintes: projetos e 

memoriais descritivos; procedimentos executivos e de qualidade; boletins técnicos 

de produtos e procedimentos; dados de fabricantes de produtos / sistema / 

equipamentos / máquinas; normas técnicas.  

 

CONSERVAÇÃO  

Ato de conservar, manter em bom estado, resistir ao desgaste causado pelo tempo.  

 

CONTRAVENTAMENTO  

Sistema de ligação entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade 

de aumentar a rigidez da construção.  

 

CONTRAVERGA  

Viga de concreto usada sob a janela para evitar a fissuração da parede.  

 

CORROSÃO  

Ataque às armações através de processo de deterioração eletroquímica.  

 

DANO  

Ofensa ou diminuição do patrimônio moral ou material de alguém, resultante de 

delito extracontratual ou decorrente da instituição de servidão. De acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor, são as consequências dos vícios e defeitos do 

produto ou serviço.  

 

DECADÊNCIA  

Perda, perecimento ou extinção de direito em si, por consequência da inércia ou 

negligencia no uso de prazo legal ou direito a que estava subordinado.  
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DECREPITUDE  

Depreciação de um bem pela idade, no decorrer da sua vida útil, em consequência 

de sua utilização, desgaste e manutenção normal.  

 

DEFEITO  

Anomalia que pode causar danos efetivos ou representar ameaça potencial de afetar 

a saúde ou segurança do dono ou consumidor, decorrente de falhas do projeto ou 

execução de um produto ou serviço, ou ainda, de informação incorreta ou 

inadequada de sua utilização ou manutenção.  

 

DEPRECIAÇÃO  

Ação ou efeito de depreciar. Baixar de preço ou de valor. Desvalorização.  

 

DETERIORAÇÃO  

Depreciação de um bem devido ao desgaste de seus componentes ou as falhas de 

funcionamento de sistemas, em razão de uso ou manutenção inadequados.  

 

DIVISA  

Limite da propriedade que a separa da propriedade contigua, cuja definição é de 

acordo com a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente explicitada. 

  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

Situação física de um bem em decorrência de sua idade e condições de 

manutenção.  

 

ESTALACTITE  

Depósitos brancos – bicarbonato de cálcio – formados nos tetos, provenientes, 

geralmente, da cal livre do cimento, que reage com a água e o CO2 do ar. É 

ocasionada, normalmente, por águas puras (chuva) que, por não conterem sais 

dissolvidos, tendem a dissolver a cal.  

 

ESTANQUEIDADE  

Propriedade conferida pela impermeabilização, de impedir a passagem de fluidos.  
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EXAME  

Inspeção, por meio de perito, sobre pessoa, coisas, móveis e semoventes, para 

verificação de fatos ou circunstancias que interessem à causa.  

 

FALHA  

Anomalia caracterizada pela perda precoce de desempenho de elementos e 

sistemas construtivos com origem na Manutenção, Operação e Uso.  

 

FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS  

Manifestações patológicas observadas nas edificações, e/ou terrenos, que ocorrem 

normalmente em alvenarias, lajes, vigas, pilares, pisos, muros dentre outros 

elementos. Geralmente são causadas por acréscimos de tensões no elemento e 

seus materiais componentes. Tais anomalias são indícios da ocorrência de que o 

elemento, e seus materiais, foram condicionados à esforços superiores às suas 

capacidades resistivas. A partir disso, a consequência deste fenômeno é uma 

abertura no elemento cuja caracterização é conforme a espessura correspondente, 

conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Anomalia versus abertura (mm). 

ANOMALIA ABERTURA (mm) 

FISSURA até́ 0,50 

TRINCA acima de 0,50 até́ 1,00 

RACHADURA acima de 1,00 até́ 5,00 

FENDA acima de 5,00 até́ 10,00 

BRECHA acima de 10,00 

 

IDADE ESTIMADA  

Idade atribuída ao bem considerando sua utilização, estado de conservação, partido 

arquitetônico e outras características relevantes.  

 

IMPERMEABILIZAÇÃO  

Proteção mecânica das construções contra a passagem de fluidos.  
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INCÔMODO OU TRANSTORNO  

Perturbação no uso do imóvel decorrente de ações externas com infringência do 

direito de vizinhança, de instituição de servidão, etc.  

 

INFILTRAÇÃO  

Percolação de fluido através dos interstícios de corpos sólidos.  

 

INSTALAÇÃO  

Conjunto de equipamentos e componentes destinados a desempenhar uma utilidade 

ou um serviço auxiliar.  

 

LAUDO  

Documento escrito e fundamentado, emitido por um especialista indicado por 

autoridade, relatando resultado de exames e vistorias, assim como eventuais 

avaliações com ele relacionado.  

 

LIXIVIAÇÃO  

É o processo pelo qual o concreto sofre a extração dos compostos solúveis, 

principalmente o hidróxido de cálcio presente no meio, através da dissolução deste 

em presença de água, gerando a diminuição da alcalinidade da peça.  

 

MANCHAS  

São diferenças de tonalidades em uma peça ou em elemento como piso, parede, 

viga, pilar, muro, dentre outros, originadas por consequência de irregularidades no 

funcionamento da construção.  

 

MANUTENÇÃO  

Conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a 

capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender as 

necessidades e segurança dos seus usuários.  
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MASTIQUE  

Material de consistência pastosa, com cargas adicionais a si, adquirindo o produto 

final, consistência adequada para ser aplicado em calafetações rígidas, plásticas ou 

elásticas (ABNT – NBR 8.083/83)  

 

PATOLOGIAS  

Danos e anomalias encontrados na edificação, e/ou terreno, que deixam o elemento 

em situação diferente da inicialmente concebida.  

 

PAVIMENTO  

Conjunto de edificações cobertas ou descobertas situadas entre os planos de dois 

pisos sucessivos ou entre o do último piso e a cobertura.  

 

PILAR  

Elemento estrutural vertical de concreto, madeira, aço, pedra ou alvenaria.  

 

PILOTIS  

Conjunto de colunas de sustentação do prédio que deixa livre o pavimento térreo.  

 

PLATIBANDA  

Moldura contínua, mais larga do que saliente, que contorna uma construção acima 

dos flechais, formando uma proteção ou camuflagem do telhado.  

 

RUPTURA  

Seccionamento integral ou parcial de um elemento ou componente que reduz 

significativamente sua capacidade de resistência.  

 

TERRENO-MOTIVO  

Futura obra ou intervenção vizinha à edificação e/ou terreno, a ser vistoriado, 

causador da necessidade de realização do trabalho, preventivo, em questão.  

 

 

  



 

7 

VÍCIOS  

Anomalias que afetam o desempenho de produtos ou de serviços, ou os tornam 

inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos 

materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha de projeto ou de execução, ou 

ainda da informação defeituosa sobre sua utilização ou manutenção.  

 

VIDA ÚTIL  

Intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas partes constituintes 

atendem aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas, obedecidos os 

planos de operação, uso e manutenção previstos.  
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1 OBJETIVO  

 

O objetivo do presente laudo de inspeção predial consiste no levantamento de 

todas as anomalias e falhas da edificação, prescrevendo as intervenções para a 

garantia do desempenho dos elementos avariados, classificando-os em grau de 

prioridade para fornecer subsídio necessário a realização de manutenções na 

edificação.  

 

1.1IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS  

 

CONTRATANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 

SANTA CATARINA, CNPJ/MF 14.895.272/0001-01, com endereço na Avenida 

Prefeito Osmar Cunha, bairro Centro, em Florianópolis, SC, CEP 88.015-100. 

CONTRATADO: JM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ/MF 38.218.230/0001-02, com sede na rua SRV ACACIO 

VIEIRA DA ROSA, número 35, em Florianópolis, SC, CEP 88.052-750. 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA/SC sob o número 7991332-6. 

 

 

1.2 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O objeto de estudo consiste em uma edificação comercial localizada na rua 

Trajano, 168, Centro, Edifício Henrique Berenhauser, no bairro Centro, município de 

Florianópolis/SC, conforme mostrado na Figura 1.  
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Figura 1 - Localização do objeto estudo 

 

O edifício possui projeto aprovado em 07/05/1970 na prefeitura municipal de 

Florianópolis, sob o número 17.440, e alvará de licença emitido em 08/05/1970 sob o 

número 598. O projeto preventivo contra incêndio foi aprovado em 25/03/2009, sob o 

número 17.267 no Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina; 

A edificação possui aproximadamente 50 anos de utilização e está distribuída 

em nove pavimentos, compostos por salas comerciais nos dois primeiros andares, 

escritórios nos 5 pavimentos tipo e a cobertura reservada para a zeladoria e 

manutenção. Possui médio padrão de acabamento e dois elevadores, totalizando 

com cerca de 2.443,70 m² de área construída. Os pavimentos estão divididos 

conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 - Quadro de áreas e divisão dos pavimentos. 

 

O acesso à cobertura e a casa de máquinas dos elevadores é feito através do 

pavimento ático. 

A edificação foi executada em estrutura de concreto armado, suas vedações 

internas e externas foram construídas com alvenaria de bloco cerâmico, contendo 

revestimento argamassado pintado em três fachadas, enquanto na fachada principal 

possui revestimento cerâmico. Suas esquadrias são compostas por portas de 

madeira e janelas de ferro. Sua cobertura é composta por telhas de fibrocimento e 

rufos impermeabilizados.  

As vistas da edificação e a cobertura estão representadas na Figuras 2 e 3. 
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Figura 2 – Vista frontal da identificação. 

 

 
Figura 3 - Vista da cobertura da edificação. 
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2 RESSALVAS E PRINCÍPIOS 

 

O presente Laudo Técnico de Inspeção Predial obedeceu aos seguintes 

princípios:  

 

a) O laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela 

metodologia empregada, que afetam as análises, opiniões e suas conclusões;  

b) Os signatários inspecionaram pessoalmente o objeto da estudo e o laudo 

foi elaborado por si e ninguém, a não ser os próprios profissionais desta empresa, 

com preparação das análises e as respectivas conclusões;  

c) O laudo foi elaborado com estrita observância aos postulados constantes 

do Código de Ética Profissional;  

d) Os honorários da empresa responsável pela execução deste laudo, não 

estão, de qualquer forma, subordinadas as conclusões deste laudo;  

e) A empresa não tem nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria 

envolvida neste laudo no presente, nem contempla para o futuro, qualquer interesse 

nos bens objeto desta avaliação;  

f) Caberá aos contratantes, bem como empresas subcontratadas para 

execução de serviços responderem pela responsabilidade técnica, segurança do 

trabalho e garantia INTEGRAL, não podendo ser computado à JM Engenharia 

Diagnóstica LTDA. qualquer ônus decorrente de eventuais acidentes e 

reincidências/surgimento de novas anomalias ou em razão de não conformidades 

técnicas legais eventualmente não apontadas; 

g) Não foram consideradas quaisquer revisões dos cálculos e/ou memoriais 

técnicos de qualquer projeto executivo envolvendo as edificações vistoriadas, tais 

como: elétrica, hidráulica, arquitetura, estrutura, formas, ferragens, fundações, 

impermeabilização, alvenaria, combate a incêndio, paisagismo ou telefonia; 

h) A inspeção é realizada de forma sensorial e com auxílio de equipamentos 

fotográficos, bem como drone. 

  



 

13 

3  METODOLOGIA 

 

O presente laudo de inspeção predial foi elaborado de acordo com os 

requisitos previstos na norma ABNT NBR 16747:2020 - Inspeção predial: Diretrizes, 

conceitos, terminologia e procedimento, bem como da Norma de Inspeção 

Predial/2012 do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias). Este 

documento foi elaborado com a rigor observância dos postulados do Código de Ética 

Profissional. 

 

3.1 NÍVEL DE INSPEÇÃO 

 

A inspeção predial é classificada de acordo com a Norma de inspeção predial 

do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias), considerando características 

técnicas da edificação, manutenção e operação existentes e de acordo com a 

necessidade de haver uma equipe multidisciplinar para execução dos trabalhos. A 

inspeção predial possui três níveis diferentes, sendo definida pelo responsável 

técnico da elaboração, após as análises prévias das características da edificação. 

A inspeção predial de nível 1 é realizada em edificação de baixa 

complexidade técnica, de operação e manutenção dos seus sistemas construtivos. 

Sendo comumente empregadas em edificações com planos de manutenções 

simples ou até mesmo inexistentes. Por sua vez, a inspeção predial de nível 2 é 

realizada em edificações de média complexidade, com a utilização de equipamentos 

para identificação e anomalias. A de nível 3, considera uma equipe multidisciplinar e 

envolve edificações mais complexas, com integração de diversos sistemas e 

subsistemas. 

A presente inspeção predial é classificada como nível 1, pois a edificação 

apresenta baixa complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus 

elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com sistemas 

convencionais. Possui também vários pavimentos e realiza a contratação de 

empresas terceirizadas para execução de manutenções específicas (bombas 

portões, reservatórios de água, dentre outros). 

  



 

14 

3.2 VISTORIA 

 

A primeira vistoria ocorreu no dia 21 de setembro e a segunda no dia 23 de 

setembro de 2021. Na ocasião, foram feitos registros fotográficos e a utilização de 

equipamentos para auxiliar a caracterização das anomalias e falhas constatadas, 

voos de drone para mapeamento das fachadas, cobertura e áreas de difícil acesso.  

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS ANOMALIAS E FALHAS 

 

As falhas e anomalias constatadas na edificação, segundo a ABNT NBR 

16747 (2020) e da Norma de inspeção predial (2012) do IBAPE são classificadas 

como anomalias ou falhas, conforme mostrados nos Quadros 3 e 4 respectivamente. 

 

ANOMALIAS 

Endógena Originária da própria edificação (projeto, materiais e execução). 

Exógena Originária de fatores externos a edificação, provocados por terceiros. 

Natural Originária de fenômenos da natureza (previsíveis, imprevisíveis).  

Funcional Originária do uso. 

Quadro 3: Definições de anomalias, segundo as normas descritas na metodologia. 

 

FALHAS 

Planejamento 
Decorrentes de procedimentos e especificações inadequadas dos mais 

variados documentos relacionados a manutenção da edificação.  

Execução Associada à manutenção provenientes de execuções inadequadas. 

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

demais atividades pertinentes. 

Funcional 
Decorrentes de falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, 

bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma. 

Quadro 4: Definições de falhas, segundo as normas descritas na metodologia. 

 

3.4 CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES (G.U.T – GRAVIDADE, URGÊNCIA, 

TENDÊNCIA)  

 
Segundo a ABNT NBR 16747 (2020) cabe ao inspetor predial as 

recomendações com relação a organização das prioridades, em patamares de 

urgência. As recomendações técnicas para correção das anomalias, falhas de uso, 
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operação ou manutenção e/ou não conformidades com a documentação analisada, 

devem ser organizadas em patamares de urgência, conforme mostrado a seguir. 

 

a) Prioridade 1 (Crítico): ações necessárias quando a perda de desempenho 

compromete a saúde e/ou a segurança dos usuários, e/ou a funcionalidade 

dos sistemas construtivos, com possíveis paralisações; comprometimento de 

durabilidade (vida útil) e/ou aumento expressivo de custo de manutenção e de 

recuperação. Também devem ser classificadas no patamar “Prioridade 1” as 

ações necessárias quando a perda de desempenho, real ou potencial, pode 

gerar riscos ao meio ambiente; 

 

b) Prioridade 2 (Médio): ações necessárias quando a perda parcial de 

desempenho (real ou potencial) tem impacto sobre a funcionalidade da 

edificação, sem prejuízo à operação direta de sistemas e sem comprometer a 

saúde e segurança dos usuários; 

 

c) Prioridade 3 (Mínimo): ações necessárias quando a perda de desempenho 

(real ou potencial) pode ocasionar pequenos prejuízos à estética ou quando 

as ações necessárias são atividades programáveis e passíveis de 

planejamento, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor da 

edificação. Neste caso, as ações podem ser feitas sem urgência porque a 

perda parcial de desempenho não tem impacto sobre a funcionalidade da 

edificação, não causa prejuízo à operação direta de sistemas e não 

compromete a saúde e segurança do usuário. 

 

Ressalta-se que a classificação das anomalias e falhas segundo a ABNT NBR 

16747 (2020) é abrangente, e de modo a fornecer um subsídio maior em relação as 

prioridades da manutenção, instalação de cronogramas, previsão orçamentárias, as 

respectivas anomalias e falhas foram classificadas neste documento, através do 

Método G.U.T (Gravidade, Urgência, Tendência).  

O método GUT é fundamentado na ponderação do grau de comprometimento 

(ou de criticidade) para cada anomalia e/ou falha constatada. Dessa forma, se obtém 

um resultado numérico para cada incorreção técnica, o que torna viável a ordenação 

(ou priorização) dos itens, visando auxiliar no processo de tomada de decisão para a 
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execução das manutenções corretivas ou preventivas. As criticidades possuem um 

peso conforme mostrados nos Quadros 5 a 7. 

 

GRAU GRAVIDADE PESO 

Total Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício. 10 

Alta Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício. 8 

Média Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício. 6 

Baixa Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros. 3 

Nenhuma Sem gravidade. 1 

Quadro 5: Classificação das criticidades, em relação a gravidade. 

 

GRAU URGÊNCIA PESO 

Total Evento em ocorrência. 10 

Alta Evento prestes a ocorrer. 8 

Média Evento com prognóstico em breve. 6 

Baixa Evento com prognóstico para adiante. 3 

Nenhuma Evento imprevisto. 1 

Quadro 6: Classificação das criticidades, em relação a urgência. 

 

GRAU TENDÊNCIA PESO 

Total Evolução imediata. 10 

Alta Evolução em curto prazo. 8 

Média Evolução em médio prazo. 6 

Baixa Evolução em longo prazo. 3 

Nenhuma Não irá evoluir 1 

Quadro 7: Classificação das criticidades, em relação a tendência. 

 

Assim sendo, as anomalias e falhas constatadas serão classificadas de 

acordo com o valor obtido entre a razão destes três critérios, estabelecido pela 

Equação mostrada abaixo: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐺𝑅𝐴𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸) × 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑈𝑅𝐺Ê𝑁𝐶𝐼𝐴) × 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑇𝐸𝑁𝐷Ê𝑁𝐶𝐼𝐴) 

 

Por meio deste valor, é possível organizar em prioridades as intervenções que 

devem ser realizadas, facultando ao condomínio o processo de tomada de decisão. 
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3.5 AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO E USO 

 

A avaliação do estado de manutenção e condições de uso são 

fundamentadas, conforme as condições de comportamento dos sistemas, em 

comparação com as constatações das falhas de uso, operação e manutenção. 

Sendo assim, o referido documento atesta a qualidade geral da edificação, perante 

aos aspectos de manutenção e uso. 
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4  DOCUMENTAÇÃO 

 

Conforme recomendações da ABNT NBR 16747 (2020), as documentações 

fornecidas pelo condomínio devem ser analisadas e comparadas com aquelas que 

foram solicitadas.  

 

4.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 

Foram solicitados ao síndico em atividade da edificação os seguintes 

documentos: 

 

Documentação administrativa 

 

• Auto de conclusão; 

• Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); 

• Alvará de funcionamento. 

 

Documentação técnica 

 

• Memorial descritivo dos sistemas construtivos; 

• Todos os projetos disponíveis do edifício. 

 

Documentação de manutenção e operação 

 

• Manual de Uso, Operação e Manutenção da edificação; 

• Plano de manutenção; 

• Relatório de inspeção dos elevadores; 

• Relatório de inspeção do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica 

(SPDA); 

• Certificado, notas fiscais, entre outros documentos relacionados a limpeza e 

desinfecção de reservatórios; 

• Relatório das análise físico-química de potabilidade de água; 

• Certificado de ensaios de pressurização em mangueiras; 
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• Notas fiscais referentes a qualquer serviço de manutenção realizada no 

edifício. 

 

4.2 DOCUMENTOS ENTREGUES 

 

Foram entregues pelo responsável pelos processos de manutenção do 

edifício os seguintes documentos: 

 

4.2.1 Documentação de manutenção e operação 

• Laudo Técnico de Inspeção Predial 
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5  SISTEMAS INSPECIONADOS 

 

Na edificação, há a presença dos seguintes sistemas, os quais, foram 

inspecionados durante as vistorias. 

 

5.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: PILAR, VIGA E LAJE 

 

O parâmetro utilizado para analisar as anomalias e falhas deste sistema ou 

elemento construtivo segue recomendações da norma brasileira de Projeto de 

Estruturas de Concreto – Procedimento – ABNT NBR 6118 (2014). Que define 

elementos de concreto armado aqueles cujo comportamento estrutural depende da 

aderência entre concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos 

iniciais das armaduras antes da materialização dessa aderência. 

A classificação dos requisitos de qualidade da estrutura ou do elemento 

estrutural consiste em três grupos distintos relacionado à capacidade resistente na 

segurança à ruptura, ao desempenho em serviço que incide na capacidade de a 

estrutura manter-se em condições plenas de utilização, não devendo apresentar 

danos que comprometam em parte ou totalmente o uso para o qual foi projetado e 

quanto à durabilidade de uma estrutura resistir às influências ambientais previstas e 

definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural. (NBR 6118, 2014) 

 

5.2 VEDAÇÕES E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS DAS VEDAÇÕES 

 

Os parâmetros utilizados para analisar as vedações e alvenarias deste 

sistema ou elemento construtivo seguem recomendações das normas técnicas 

brasileiras pertinentes e das boas práticas construtivas. As normas definem os 

sistemas de vedação vertical interno e externo como partes da edificação que 

limitam verticalmente a edificação e seus ambientes, como as fachadas e as 

paredes ou divisórias internas. 

Um sistema de vedação deve atender aos requisitos mínimos de segurança 

estrutural, suporte de cargas provenientes de peças suspensas; segurança contra 

incêndio, estanqueidade à água onde o sistema de vedação deve impedir a 

ocorrência de umidade dentro da edificação que pode resultar em doenças 

respiratórias ao usuário. 
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5.3 COBERTURA: ESTRUTURA E TELHAMENTO 

 

Os parâmetros utilizados para analisar as coberturas deste sistema ou 

elemento construtivo segue recomendações das normas técnicas brasileiras 

pertinentes e das boas práticas construtivas. As normas definem as coberturas como 

conjuntos de elementos, dispostos no topo da construção, com as funções de 

assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger demais sistemas 

da edificação ou elementos e componentes de deterioração por agentes naturais, e 

contribuir positivamente para o conforto termoacústico da edificação. 

Um sistema de cobertura deve atender aos requisitos mínimos de 

desempenho estrutural onde a resistência e deformabilidade deva apresentar nível 

satisfatório de segurança contra a ruína e não apresentar avarias ou deformações e 

deslocamentos que prejudiquem a funcionalidade, considerando-se as combinações 

de ações passiveis de ocorrerem durante a vida útil da edificação, risco de 

arrancamento de componentes do sistema de cobertura onde o sistema de cobertura 

não poderá ocorrer a remoção ou danos de componentes sob ação do vento sujeitos 

à esforços de sucção, estanqueidade à água onde o sistema de cobertura deve 

impedir a ocorrência de umidade dentro da edificação que pode resultar em doenças 

respiratórias ao usuário e segurança contra incêndio. 

 

5.4 PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNAS 

 

O parâmetro utilizado para analisar as pavimentações internas e externas 

deste sistema ou elemento construtivo segue recomendações da norma técnicas 

brasileiras pertinentes e das boas práticas construtivas. As normas definem os 

sistemas de piso com o sistema horizontal ou inclinado composto por um conjunto 

parcial ou total de camadas destinado a cumprir a função de estrutura, vedação e 

trafego. 

Um sistema de pavimentação deve atender aos requisitos mínimos de 

segurança estrutural onde o pavimento não deverá apresentar ruína, seja por 

ruptura ou perda de estabilidade, e nem falhas que coloquem em risco a integridade 

física do usuário, a pavimentação deverá proporcionar segurança a circulação dos 

usuários, evitando escorregamento e quedas, prevenindo lesões em seus ocupantes 

por quedas decorrentes de irregularidades localizadas. 
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5.5 ESQUADRIAS: PORTAS E JANELAS 

 

O parâmetro utilizado para analisar as esquadrias deste sistema ou elemento 

construtivo segue recomendações da norma brasileira de Esquadrias para 

Edificações Parte 2: Esquadrias Externas – Requisitos e classificação – ABNT NBR 

10821-2 (2017). Que define os sistemas de esquadrias como componentes 

formados por perfis utilizados nas edificações destinadas a preencher um vão do 

sistema de vedação vertical externo ou interno. 

Um sistema de esquadrias deve atender aos requisitos mínimos de 

permeabilidade ao ar onde as esquadrias devem resistir a penetração do ar em que 

são submetidas não podendo ultrapassar a vazão do ar estabelecida pela norma, 

segurança estrutural onde o sistema de esquadrias não deva apresentar ruptura ou 

colapso total ou parcial de quaisquer de seus componentes e não podendo sofrer 

desprendimento total de nenhuma de suas partes quando submetidas a esforços de 

pressão, segurança contra incêndio onde o sistema de esquadrias deverá dificultar a 

ocorrência da inflamação generalizada no ambiente de origem do incêndio, assim 

como deverá dificultar a propagação do incêndio caso ocorra, estanqueidade à água 

onde os sistemas de esquadrias não podem apresentar vazamentos que provoquem 

o escorrimento de água pelas paredes ou componentes sobre os quais estejam 

fixadas, e pôr fim a durabilidade e manutenibilidade em que os sistemas não podem 

apresentar destacamento das camadas de tinta, exposição a corrosão, efeitos de 

intempéries e quaisquer sinais de degradação em alguns de seus componentes. 

(NBR 10821-2, 2017) 

 

5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS 

ELÉTRICOS, PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO 

 

O parâmetro utilizado para analisar as instalações elétricas deste sistema ou 

elemento construtivo segue recomendações da norma brasileira de Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão – ABNT NBR 5410 (2004). Que define os componentes 

de uma instalação elétrica como todos os itens de instalação que, dependendo do 

contexto, podem ser materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos 

(de geração, conversão, transformação, transmissão, armazenamento, distribuição 
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ou utilização de eletricidade), máquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes 

da instalação (por exemplo, linhas elétricas). 

Um sistema de instalações elétricas deve atender aos requisitos mínimos de 

proteção contra choques elétricos onde que partes vivas perigosas não devam ser 

acessíveis e massas ou partes condutivas acessíveis não devam oferecer perigo, 

seja em condições normais ou em condições particular, de instalação dos 

componentes onde os componentes devam obedecer às normas técnicas aplicáveis 

e possuir características compatíveis com as condições elétricas, operacionais e 

ambientais a que forem submetidos. Os condutores em particular devem estar 

devidamente identificados onde o contato seja seguro e confiável, e as partes 

externas de componentes sujeitas a atingir temperaturas capazes de lesionar 

pessoas fiquem dispostas ou abrigadas de modo a garantir que as pessoas não 

corram risco de contatos acidentais com essas partes. (NBR 5410, 2004) 

 

5.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: RESERVATÓRIO, SANITÁRIOS, REDE 

DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL 

 

O parâmetro utilizado para analisar este sistema ou elemento construtivo 

segue recomendações das normas técnicas brasileira pertinentes e das boas 

práticas construtivas. As normas definem os sistemas hidrossanitários como 

sistemas prediais destinados a suprir os usuários com água potável e de reuso, e a 

coletar e afastar os esgotos sanitários, bem como coletar e dar destino às águas 

pluviais. 

Um sistema de instalações hidrossanitárias deve atender aos requisitos 

mínimos de segurança estrutural onde os sistemas de instalações devam resistir às 

solicitações mecânicas durante o uso, tais como, as solicitações dinâmicas sem 

provocar golpes e vibrações que impliquem risco à sua estabilidade estrutural, 

segurança contra incêndio em que deverá evitar a propagação de incêndios entre os 

demais, estanqueidade à água onde os componentes do sistema predial de água 

não devam apresentar vazamentos quando submetidas a pressão hidrostática, 

desempenho acústico onde os sistemas hidrossanitários não devam apresentar 

ruídos superiores ao especificado por norma em nenhum de seus componentes 

prediais e pôr fim a durabilidade e manutenibilidade em que os sistemas devam 

manter a capacidade funcional durante a vida útil de projeto conforme períodos 
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especificados por norma considerando-se ainda que a vida útil também é em função 

da agressividade do meio ambiente, das características intrínsecas dos materiais e 

dos solos. 
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6  FACHADA 

 

As fachadas são o envolto do imóvel, sendo consideradas como a “pele da 

edificação”. Atuam como proteção dos elementos de vedação e elementos 

estruturais, bem como fornecem uma valorização do edifício, conforme o seu grau 

de conservação. A fachada em boas condições confere estanqueidade e 

durabilidade para os sistemas. 

Em diversas regiões do objeto do estudo, foram constatadas manifestações 

patológicas acentuadas no sistema de pintura. Foi possível identificar a 

biodeterioração da pintura em todas as regiões das fachadas do imóvel, e em 

determinados locais nos ambientes internos (provindas tanto das avarias na 

fachada, bem como de infiltrações advindas da cobertura). Os manchamentos 

gerados pela biodeterioração da fachada são acentuados, principalmente nas 

regiões que recebem menor incidência solar, bem como dos detalhes arquitetônicos 

sem a devida proteção. Salienta-se que pelas condições constatadas na ocasião da 

vistoria, a edificação não possui manutenção adequada, desta maneira a gravidade 

das avarias estão diretamente associadas a esta inexistência de manutenção.  

Conforme mencionando anteriormente, a incidência solar influência na 

presença de manifestações patológicas, dessa maneira, de modo a facilitar o 

entendimento, bem como a gravidade das mesmas, se faz necessário avaliar a 

orientação geográfica da edificação e consequentemente a carta solar. As Figuras 4 

e 5 ilustram a orientação solar ao longo do dia no mês de setembro e a carta solar.  
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Figura 4 - Orientação Solar das Fachadas. 

 

 
Figura 5 - Carta Solar. 
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De maneira geral, pode se resumir as incidências solares em relação a sua 

orientação e época do ano na região de Florianópolis, conforme Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Orientação geográfica e suas características de insolação. 
Orientação Características 

Leste Sol todas as manhãs em todas as estações 

Oeste Sol todas as tardes em todas a estações 

Norte Sol mais baixo durante todo o dia no inverno e em boa parte da primavera e 

outono. Sol mais alto no verão, que incide poucas horas do dia. 

Sul Sol inexistente no inverno. Sol pouco presente no outone e na primavera, no início 

e final do dia. Sol mais presente no verão, no início e final do dia, desaparecendo 

por volta do meio dia para fachada 

 

Foram constatadas também a presença de diversas fissuras de origem 

higroscópicas e térmicas em todas as fachadas da edificação. Ressalta-se que, 

devido a inexistência de manutenção em conjunto com a presença de umidade, 

tornam o substrato propício para a incidência de fissuras de maneira generalizada. 

Ressalta-se que a incidência dessas aberturas, resulta também em maior acúmulo 

de umidade e consequentemente condições propícias para a ocorrer a 

biodeterioração da pintura. Sendo assim, caso não ocorra a devida manutenção 

preventiva, o processo é evolutivo e tende a ocasionar maiores danos, também 

atingindo elementos estruturais.  

Todas as anomalias identificadas nas fachadas da edificação em estudo são 

apresentadas no subtópico seguinte, seguindo-se a orientação apresentada na 

Figura 6. 
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Figura 6 - Orientação das fachadas da edificação. 

 

6.1 DANOS 

 

As manifestações patológicas constatas nas fachadas estão separadas 

conforme sua orientação geográfica e estão mostradas nos tópicos a seguir. 

 

6.1.1 Norte 

 

A fachada norte da edificação faz divisa com um museu, possuindo toda a 

sua extensão sem a proximidade com outra edificação. As Figuras 7 a 25 ilustram os 

danos encontrados na fachada norte. 
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Figura 7 – Vista geral da fachada norte 

 

 
Figura 8 – Vista aproximada da fachada nas regiões superiores com maiores presença de 

manifestações patológicas.  
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Figura 9 – Manchamentos devido à biodeterioração da pintura e do revestimento argamassado, 
eflorescência e sinais de vegetação, evidenciando o elevado grau de deterioração da fachada. 

 

 
Figura 10 – Presença de manchamentos advindos da biodeterioração da pintura e do revestimento 

argamassado, excesso de sujidade advindas da atmosfera, eflorescências, crescimento de vegetação 
e fissuras mapeadas de origem higroscópicas. 
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Figura 11 – Manchamento advindo de biodeterioração da pintura e depósito de sujidade, 

evidenciando a inexistência de manutenção.  

 

 
Figura 12 – Manchamento devido a biodeterioração da pintura e do revestimento argamassado, 

excesso de umidade, eflorescências, crescimento de vegetação, fissuras geométricas oriundas de 
movimentações higrotérmicas, bem como fissuras mapeadas devido a movimentações higroscópicas.  
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Figura 13 - Manchamento devido a biodeterioração da pintura e do revestimento argamassado, 

excesso de umidade, eflorescências, crescimento de vegetação, fissuras geométricas oriundas de 
movimentações higrotérmicas, bem como fissuras mapeadas devido a movimentações higroscópicas. 

 

 
Figura 14 - Manchamento devido a biodeterioração da pintura e do revestimento argamassado, 
excesso de umidade, eflorescências, crescimento de vegetação, bem como fissuras mapeadas 

devido a movimentações higroscópicas. 
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Figura 15 - Fissura devido à ausência de contra verga e manchamento da fachada provinda da 

biodeterioração e acúmulo de sujidade. Além disso, nota-se a inexistência de correta calafetação nas 
regiões perimetrais da esquadria, sendo assim, escorrimento de águas por essas regiões são mais 

frequentes e consequentemente influenciam na intensidade da trinca constatada.  

 

 
Figura 16 – Excesso de umidade originando em degradação da pintura, bem como o crescimento de 

vegetação.  
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Figura 17 – Manchamento excessivo devido a biodeterioração da pintura, bem como o crescimento 

de vegetação na localidade. Ressalta-se que a incidência de umidade, bem como boas condições de 
insolação, são situações propícias para o desenvolvimento de vegetação.  

 

 
Figura 18 – Manchamentos devido a biodeterioração da pintura, formação de vegetação devido ao 

excesso de umidade nas localidades perimetrais. Além disso, nota-se a deterioração do revestimento 
argamassado nas regiões próximas aos elementos estruturais devido a corrosão acentuada nos 

mesmos. 
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Figura 19 – Manchamento devido a biodeterioração do sistema de pintura, bem como inexistência de 
elementos arquitetônicos nas regiões de topo de platibanda, resultando em agravamento das avarias 

mencionadas anteriormente. 

 

 
Figura 20 - Fissura devido à ausência de contra verga e manchamento da fachada provinda da 

biodeterioração e acúmulo de sujidade. Além disso, nota-se a inexistência de correta calafetação nas 
regiões perimetrais da esquadria, sendo assim, escorrimento de águas por essas regiões são mais 

frequentes e consequentemente influenciam na intensidade da trinca constatada. 
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Figura 21 – Localidade com acesso prejudicado para realização de manutenção, bem como indícios 

de excesso de umidade e depósito de materiais, ocasionando assim uma maior deterioração na 
localidade. 

 

 
Figura 22 – Vista de baixo da fachada norte, evidenciando a alta intensidade de manifestações 

patológicas bem como da inexistência de manutenção na localidade. 
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Figura 23 - Vista de baixo da fachada norte, evidenciando a alta intensidade de manifestações 

patológicas bem como da inexistência de manutenção na localidade. 

 

 
Figura 24 – Manchamento devido a biodeterioração da pintura, bem como local com presença de 

materiais depositados em contato com a fachada, ocasionando uma maior deterioração da mesma. 
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Figura 25 – Indícios de reparos de trinca, sem o devido acabamento conforme padrão da fachada. 

 

6.1.2Oeste 

  

A fachada oeste é a frontal do imóvel, onde está situado a entrada da 

edificação. Em sua testada está situado em um dos principais calçadões da região 

do centro de Florianópolis. Dessa maneira, quaisquer falhas de manutenção neste 

sistema, podem ocasionar riscos as pessoas que ali transitam. As manifestações 

patológicas constatadas na localidade, estão representadas nas Figuras 26 a 41. 
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Figura 26 - Vista frontal da fachada principal (Oeste). 

 

 
Figura 27 - Presença de vegetação no revestimento cerâmico, devido a falhas no rejunte ocasionadas 

por falha de manutenção no mesmo. 

 



 

40 

 
Figura 28 - Manchamento do revestimento cerâmico devido ao comprimento ineficiente da tubulação 

de drenagem. Salienta-se que o excesso de umidade no tardoz das pastilhas cerâmicas, podem 
resultar no desplacamento das mesmas. 

 

 
Figura 29 – Manchas de oxidação dos elementos metálicos do ar condicionado, deterioração 

acentuada das esquadrias metálicas, bem como rasgos e furos nas paredes de vedação sem a 
devida calafetação. Ressalta-se que a realização de furos em revestimentos cerâmicos na fachada, 

resulta na formação de um ponto crítico para o descolamento dos mesmos. 

 



 

41 

 
Figura 30 – Manchas de escorrimento devido a oxidação das esquadrias metálicas da fachada, bem 

como furos para passagem de infraestrutura de ar condicionado sem a devida calafetação. 

 

 
Figura 31 - Manchas de escorrimento devido a oxidação das esquadrias metálicas da fachada, bem 
como sinais de descolamento de pastilha cerâmica nas regiões próximas a esquadrias, advindas de 

inexistência de manutenção e passagem inadequada de infraestruturas em geral. 
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Figura 32 - Manchas de escorrimento devido a oxidação das esquadrias metálicas da fachada, bem 
como sinais de descolamento de pastilha cerâmica nas regiões próximas a esquadrias, advindas de 

inexistência de manutenção e passagem inadequada de infraestruturas em geral. Além disso, nota-se 
a incidência de desplacamento de revestimento argamassado e de pastilhas, advindas de processo 

acentuado de corrosão de armadura, ocasionadas pela inexistência de manutenção. 

 

 
Figura 33 - Manchas de escorrimento devido a oxidação das esquadrias metálicas da fachada, bem 
como sinais de descolamento de pastilha cerâmica nas regiões próximas a esquadrias, advindas de 

inexistência de manutenção e passagem inadequada de infraestruturas em geral. Além disso, nota-se 
a incidência de desplacamento de revestimento argamassado e de pastilhas, advindas de processo 

acentuado de corrosão de armadura, ocasionadas pela inexistência de manutenção 
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Figura 34 – Manchamentos nos revestimentos cerâmicos da fachada, bem como deterioração 

acentuada dos rejuntes e esquadrias. A umidade é oriunda da inexistência de pingadeiras no topo da 
platibanda, bem como de falhas de estanqueidade dos rufos e calhas instalados na cobertura. Nota-

se ainda a presença de desplacamento de revestimento argamassado e revestimento cerâmico, 
advindas da corrosão de armadura. 

 

 
Figura 35 - Manchamentos nos revestimentos cerâmicos da fachada, bem como deterioração 

acentuada dos rejuntes e esquadrias. A umidade é oriunda da inexistência de pingadeiras no topo da 
platibanda, bem como de falhas de estanqueidade dos rufos e calhas instalados na cobertura. 
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Figura 36 - Manchas de escorrimento devido a oxidação das esquadrias metálicas da fachada, bem 
como sinais de descolamento de pastilha cerâmica nas regiões próximas a esquadrias, advindas de 

inexistência de manutenção e passagem inadequada de infraestruturas em geral. 

 

 
Figura 37 - Manchamentos nos revestimentos cerâmicos da fachada, bem como deterioração 

acentuada dos rejuntes e esquadrias. A umidade é oriunda da inexistência de pingadeiras no topo da 
platibanda, bem como de falhas de estanqueidade dos rufos e calhas instalados na cobertura. 
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Figura 38 - Manchas de escorrimento devido a oxidação das esquadrias metálicas da fachada, bem 
como sinais de descolamento de pastilha cerâmica nas regiões próximas a esquadrias, advindas de 

inexistência de manutenção e passagem inadequada de infraestruturas em geral. 

 

 
Figura 39 - Manchas de escorrimento devido a oxidação das esquadrias metálicas da fachada, bem 
como sinais de descolamento de pastilha cerâmica nas regiões próximas a esquadrias, advindas de 

inexistência de manutenção e passagem inadequada de infraestruturas em geral. 
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Figura 40 - Manchas de oxidação dos elementos metálicos do ar condicionado e das esquadrias 

metálicas, bem como rasgos e furos nas paredes de vedação sem a devida calafetação. Ressalta-se 
que a realização de furos em revestimentos cerâmicos na fachada, resulta na formação de um ponto 

crítico para o descolamento dos mesmos. 

 

 
Figura 41 – Manchamento acentuado provindo da biodeterioração do sistema de pintura, sendo 

agravada pela inexistência de manutenção na localidade. 
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6.1.3 Leste 

 

A fachada leste encontra-se em parte com área livre, enquanto sua outra 

metade encontra-se fazendo divisa com outra edificação. As manifestações 

patológicas encontradas nesta fachada estão mostradas nas Figuras 42 a 45. 

 

 
Figura 42 – Manchamento na fachada devido a biodeterioração do sistema de pintura, agravadas 

pela inexistência de manutenção. 
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Figura 43 – Aspecto do manchamento na fachada devido a biodeterioração do sistema de pintura, 

agravadas pela inexistência de manutenção. 

 

 
Figura 44 – Manchamento na porção inferior da fachada devido a biodeterioração da fachada, sendo 
agravada pela inexistência de manutenção. Nota-se a presença de fissuras geométricas nas regiões 
superiores, oriundas de movimentações higrotérmicas. Salienta-se ainda a inexistência de elementos 

construtivos na porção superior da platibanda. 
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Figura 45 – Manchamento, excesso de sujidade, crescimento de vegetação, desplacamento de 

revestimento argamassado devido a corrosão acentuada da armadura. 

 

6.1.4 Sul 

 

A fachada sul da edificação não possui afastamento com a edificação lindeira. 

Dessa maneiras, as únicas regiões que possuem fachadas expostas, estão situadas 

na localidade da cobertura, bem como nos fossos de iluminação e ventilação 

existentes. As manifestações patológicas encontradas nesta fachada estão 

mostradas nas Figuras 46 a 54. 
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Figura 46 - Fosso de ventilação e luz 

 

 
Figura 47 - Manchamento da fachada devido a biodeterioração no fosso de luz. 
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Figura 48 - Manchamento devido a biodeterioração do sistema de pintura no fosso de luz. 

 

 
Figura 49 – Manchamento excessivo oriundo da biodeterioração da pintura, agravadas pela 

inexistência de pingadeira e de manutenção na localidade. Nota-se ainda a presença do crescimento 
de vegetação na localidade. 
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Figura 50 – Manchamento devido a biodeterioração do sistema de pintura, nota-se a incidência de 

umidade excessiva na localidade, evidenciada pela presença de limos e pela intensidade dos 
manchamentos. Nota-se ainda nas regiões superiores, sinais de desplacamento do revestimento 
argamassado devido ao processo expansivo da corrosão de armadura dos elementos estruturais. 

 

 
Figura 51 – Manchamento excessivo, formação de vegetação, eflorescências, bem como inexistência 

de revestimento argamassado em determinadas regiões. 
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Figura 52 – Manchamento excessivo devido a biodeterioração do sistema de pintura, bem como 

avarias nas esquadrias do fosso de luz. 

 

 
Figura 53 – Vista geral do fosso de luz, indicando diversas localidades com manchamentos, fissuras e 

danos nas esquadrias. 
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Figura 54 – Fissura devido a inexistência de contraverga, sendo influenciadas pela inexistência de 
calafetação na região perimetral da soleira, acarretando em maior escorrimento de água por essa 

localidade, resultando em maior intensidade da abertura. Nota-se ainda a abertura na fachada sem a 
devida calafetação. 

 
 
6.2 CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE 

 

Ao analisar as condições na ocasião da vistoria fica evidente a inexistência de 

manutenção deste sistema. A intensidade de manifestações patológicas, 

representam não somente a depreciação da edificação, mas sim riscos aos 

ocupantes, bem como das pessoas transitantes no logradouro frontal. 

Ressalta-se que a presença de inúmeras avarias na fachada, compromete a 

estanqueidade da mesma, permitindo a entrada de umidade para as regiões 

internas, acentuando significativamente o processo de corrosão de armadura, a qual 

já se encontra em estado crítico, conforme está mencionado no Capítulo 7 deste 

laudo.  

De maneira sistemática a classificação da anomalia e sua criticidade estão 

expressos no Quadro 9.  
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NÃO CONFORMIDADE Manifestações patológicas em grandes concentrações, 
devido à inexistência de manutenção 

Local Fachadas 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 
Quadro 9 - Grau de Criticidade das Fachadas. 

 

6.3 INTERVENÇÃO 

 

De maneira preliminar as intervenções na fachada, consistem na retirada de 

quaisquer revestimentos presentes na mesma, que venham a desplacar e ocasionar 

acidentes com os transeuntes das regiões lindeiras. Sendo assim, recomenda-se a 

realização de um ensaio de percussão em toda a fachada oeste, visto que a mesma 

é a mais crítica para ocorrência de desplacamento. Recomenda-se de maneira 

simultânea a substituição de todas as esquadrias da edificação, visto que as 

mesmas se encontram em elevado grau de deterioração e não fornecem a 

estanqueidade adequada, tampouco a segurança as pessoas transeuntes nas 

proximidades. Após o procedimento mencionado, recomenda-se que as localidades 

com presença de som cavo (oco), sejam retiradas e reassentadas com os devidos 

cuidados em relação as normas técnicas pertinentes. 

Por sua vez, as regiões onde foram realizados furos no revestimento, devem 

ser devidamente calafetadas, a fim de evitar eventuais novos sinais de 

descolamento de pastilhas. Além disso, antes da revitalização de todo os sistemas 

de pintura, se faz necessário realizar as intervenções dos elementos estruturais.  

Posteriormente, realizar a lavagem com hidrojateamento e solução de 

hipoclorito de sódio em toda a fachada, executar os revestimentos argamassados 

nos locais inexistentes e fazer o tratamento de eventuais empolamentos conforme 

Apêndice B e tratamento das fissuras conforme Apêndice C.  

Após o tratamento realizar a aplicação de selador acrílico, repintura de toda a 

fachada com tinta premium, a fim de garantir a estanqueidade adequada, para 

revitalização de todo o ambiente interno da edificação.   
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7  ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
 

Conforme observado anteriormente no capítulo de fachada, foram 

constatados diversos pontos com desplacamento de concreto, revestimento 

argamassado e revestimento cerâmicos, devido ao processo expansivo da corrosão 

de armadura. Dessa maneira, fica evidente que o processo de corrosão de armadura 

não fica restrito apenas pontos específicos (pontuais), mas sim em todas as regiões 

e localidades que estão mais sujeitas às intempéries. Ao analisar a idade da 

edificação, bem como as condições de alguns elementos, é notório que não houve 

quaisquer intervenções quando houveram os primeiros sinais de corrosão. 

De maneira geral, as localidades que possuem maiores manifestações 

patológicas associadas ao processo de corrosão, estão presentes nas fachadas e na 

cobertura.  

 

7.1 DANOS 

 

Conforme mencionado anteriormente os danos oriundos de corrosão de 

armadura estão mais concentrados nas regiões que fazem divisa com a fachada, 

visto que possuem maior exposição a agentes agressivos. As Figuras 55 a 73. 
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Figura 55 – Região da fachada orientada para o leste com a presença de corrosão de armadura em 

processo acelerado. 

 

 
Figura 56 – Aproximação da figura anterior, evidenciando o desplacamento do concreto, bem como o 

elevado grau de deterioração do elemento estrutural. 
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Figura 57 – Região interna dos danos mencionados na figura anterior, onde nota-se a presença de 
fissuras lineares e manchas de óxido de ferro, sintomas característicos de corrosão de armadura. 

(Casa de máquinas – Ático). 

 

 
Figura 58 - Corrosão de armadura, desplacamento volumétrico e rompimento das barras, ressalta-se 

que a região da fachada possui também indícios de corrosão (Casa de máquinas – Ático). 
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Figura 59 - Corrosão de armadura na viga de concreto (Casa de máquinas – Ático). 

 

 
Figura 60 - Corrosão da armadura dos pilares de sustentação da laje de cobertura (Casa de 

máquinas – Ático). 
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Figura 61 - Corrosão de armadura nos elementos de sustentação da cobertura (Casa de máquinas – 

Ático). 

 

 
Figura 62 - Sinais de corrosão de armadura na viga (Zeladoria – Ático). 
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Figura 63 – Desplacamento de concreto, ocasionada pela ação expansivo do processo de corrosão 

de armadura (Zeladoria – fachada sul). 

 

 
Figura 64 - Corrosão de armadura e desplacamento do concreto (Zeladora – Fachada leste). 
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Figura 65 - Fissura devido à corrosão de armadura (Fachada Norte). 

 

 
Figura 66 – Desplacamento de concreto e revestimento argamassado provindos da corrosão de 

armadura (fachada norte). 
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Figura 67 – Desplacamento de concreto e do revestimento argamassado, devido ao processo 

expansivo da corrosão de armadura (cobertura). 

 

 
Figura 68 – Desplacamento de concreto, revestimento argamassado e pastilhas, devido ao processo 
expansivo da corrosão de armadura. Ressalta-se que abaixo a localidade se encontra um logradouro 

de intensa circulação de pessoas (fachada oeste). 
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Figura 69 - Desplacamento de concreto, revestimento argamassado e pastilhas, devido ao processo 
expansivo da corrosão de armadura. Ressalta-se que abaixo a localidade se encontra um logradouro 

de intensa circulação de pessoas (fachada oeste). 

 

 
Figura 70 – Umidade excessiva no sétimo andar, influenciando significativamente na incidência de 
corrosão de armadura na localidade. Ressalta-se que a umidade é proveniente da fachada norte. 
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Figura 71 - Umidade excessiva no sétimo andar, influenciando significativamente na incidência de 
corrosão de armadura na localidade. Ressalta-se que a umidade é proveniente da fachada norte 

 

 
Figura 72 – Tubulação de água passante pela viga. Ressalta-se que pelas dimensões das vigas 

(grandes vãos) a colocação de elementos embutidos após a concretagem das mesmas, resulta na 
fragilidade deste elemento. - 3º Andar (Espaço cedido ao museu). 
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Figura 73 – Fissuras geométricas na região acima da esquadria, evidenciando a presença de 

corrosão de armadura na localidade - 3º andar.  

 

7.2CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE 

 

Ao analisar as condições na ocasião da vistoria, observa-se que os elementos 

estruturais se encontram em estado crítico de conservação, aduzindo que os 

elementos não possuem quaisquer manutenções. A referida afirmação se vale 

apenas para os elementos estruturais mencionados no corpo deste laudo, mais 

precisamente nas regiões mais expostas a intempéries (fachadas e coberturas). É 

importante salientar que corrosão de armadura em elementos estruturais situados 

em fachadas, possuem risco elevado não somente a edificação, mas como a 

eventuais transeuntes no logradouro lindeiro. Assim, as mesmas devem ser 

reparadas conforme prescrições detalhadas no capítulo a seguir e de acordo com a 

prioridade estabelecida na planilha GUT (Apêndice A)  

De maneira sistemática a classificação da anomalia e sua criticidade estão 

expressos no Quadro 10.  
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NÃO CONFORMIDADE Manifestações patológicas nos elementos estruturais devido 
ao fator tempo, bem como da inexistência de manutenção. 

Local Elementos estruturais 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Quadro 10 - Grau de Criticidade dos elementos estruturais. 

 

7.3 INTERVENÇÃO 

 

A intervenção deve ser realizada seguindo as recomendações presentes no 

Apêndice E.  
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8 OUTRAS INCONFORMIDADES (ÁREAS COMUNS) 

8.1 CISTERNA 

FOTO Nº 1 

NÃO CONFORMIDADE Falhas na impermeabilização da Cisterna 

Local Cisterna - Térreo 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Falhas na estanqueidade do sistema impermeabilizante da 
cisterna permitem a passagem de água pela estrutura de 
concreto, acelerando o processo de corrosão de armadura. 

Recomendações Técnicas 

A impermeabilização deve ser refeita com a aplicação de 2 
demãos cruzadas de argamassa polimérica (semiflexível) e 3 
demãos cruzadas de resina termoplástica (flexível) 
estruturadas com tela de poliéster. 
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FOTO Nº 2 

NÃO CONFORMIDADE Falhas na impermeabilização da parte inferior da laje de 
cobertura da Cisterna 

Local Cisterna - Térreo 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Nota-se a ausência de sistema impermeabilizante na borda 
inferior da laje de cobertura da cisterna, acelerando o 
processo de degradação do concreto e corrosão de 
armadura. 

Recomendações Técnicas 
A impermeabilização deve ser feita com a utilização de 
membrana de poliuretano ou epóxi, resistentes a vapor 
d’água. 
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8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

FOTO Nº 3 

NÃO CONFORMIDADE Empolamento da pintura e manchas de umidade 

Local Marquise do hall de entrada da edificação 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Falhas na estanqueidade do sistema impermeabilizante da 
marquise permitem a passagem de água, acelerando o 
processo de corrosão de armadura e causando o 
empolamento da pintura 

Recomendações Técnicas 

A impermeabilização deve ser refeita seguindo as 
recomendações do Apêndice F, enquanto o tratamento do 
empolamento da pintura deve ser realizado após a 
impermeabilização e conforme recomendações do Apêndice 
B. 
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FOTO Nº 4 

NÃO CONFORMIDADE Falhas na estanqueidade da marquise, presença de 
vegetação e sujidade excessiva 

Local Marquise do hall de entrada da edificação 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Falhas na estanqueidade do sistema impermeabilizante da 
marquise permitem a passagem de água, acelerando o 
processo de corrosão de armadura e causando o 
empolamento da pintura. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se a remoção do sistema impermeabilizante 
atual e a realização de nova impermeabilização com a 
utilização de manta asfáltica aluminizada, seguindo as 
recomendações do Apêndice F. 
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FOTO Nº 5 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de falhas na estanqueidade e furos no revestimento 

Local Marquise do hall de entrada da edificação 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Falhas na estanqueidade do sistema impermeabilizante da 
marquise permitem a passagem de água, acelerando o 
processo de corrosão de armadura e causando o 
desplacamento das pastilhas 

Recomendações Técnicas 
A impermeabilização deve ser refeita seguindo as 
recomendações do Apêndice F. Posteriormente, recomenda-
se a remoção e substituição das pastilhas existentes. 
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FOTO Nº 6 

NÃO CONFORMIDADE Falhas na aplicação da membrana impermeabilizante na laje 
de cobertura da cisterna 

Local Cobertura 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Falhas na estanqueidade do sistema impermeabilizante da 
laje de cobertura permitem a passagem de água para o 
interior da caixa d’água, causando a lixiviação do concreto e 
corrosão da armadura, além de contaminar a água 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a remoção da impermeabilização existente e 
substituição com manta asfáltica aluminizada, seguindo as 
recomendações do Apêndice F. 

 

  



 

74 

FOTO Nº 7 

NÃO CONFORMIDADE Sujidade excessiva na impermeabilização com manta 
asfáltica aluminizada 

Local Fosso de Iluminação 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Excesso de sujidade podem causar o entupimento das 
tubulações de drenagem, além de provocar danos na 
impermeabilização 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a remoção da impermeabilização existente e 
substituição com manta asfáltica aluminizada, conforme 
recomendações do Apêndice F. 
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8.3 COBERTURA 

FOTO Nº 8 

NÃO CONFORMIDADE Telhas danificadas, utilização de material de reparo incorreto 

Local Cobertura 

 
 

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Presença de telhas quebradas e fissuradas, falhas na fixação 
dos parafusos e utilização incorreta de reparos com manta 
aluminizada. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição de todas as telhas, rufos e 
calhas da cobertura. 
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FOTO Nº 9 

NÃO CONFORMIDADE Ausência de pingadeira no topo da platibanda 

Local Cobertura 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ausência de pingadeira no topo da platibanda permite que 
a água escorra pela fachada, causando a biodeterioração e 
manchamento da fachada. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a remoção das pingadeiras antigas e 
instalação de pingadeiras de concreto, em material pétreo ou 
metálica em toda a extensão da platibanda. 
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FOTO Nº 10 

NÃO CONFORMIDADE Ausência de impermeabilização na calha e pingadeira no 
topo da platibanda 

Local Cobertura 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de pingadeira no topo da platibanda permite que 
a água escorra pela fachada, causando a biodeterioração e 
manchamento da pintura. Além disso, a ausência de 
impermeabilização nas calhas faz com que toda a água 
conduzida pela cobertura percole pelo interior da laje dos 
pavimentos localizados abaixo. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se a remoção das pingadeiras antigas e 
instalação de pingadeira de concreto, em material pétreo ou 
metálica em toda a extensão da platibanda. As calhas devem 
ser executadas com material metálico, de modo a garantir 
maior vida útil do sistema. 
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FOTO Nº 11 

NÃO CONFORMIDADE Falhas de estanqueidade nas calhas e rufos 

Local Cobertura 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A utilização de materiais inadequadas, somadas à ausência e 
falha de manutenção nos sistemas permite a percolação de 
água para o interior da edificação. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a remoção dos rufos existentes e substituição 
por rufos metálicos, bem como a instalação de calhas 
metálicas. 
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FOTO Nº 12 

NÃO CONFORMIDADE Falhas de estanqueidade nas calhas e rufos e presença de 
vegetação 

Local Cobertura 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A utilização de materiais inadequadas, somadas a ausência e 
falha de manutenção nos sistemas permite a percolação de 
água para o interior da edificação. Além disso, nota-se 
presença acentuada de vegetação na calha, indicando o 
entupimento da mesma. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a remoção dos rufos existentes e substituição 
por rufos metálicos, bem como calhas metálicas e verificação 
da estanqueidade das tubulações de queda. 
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FOTO Nº 13 

NÃO CONFORMIDADE Falhas de estanqueidade nas calhas e rufos, presença de 
vegetação e ausência de pingadeira 

Local Cobertura 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A utilização de materiais inadequadas, somadas à ausência e 
falha de manutenção nos sistemas permite a percolação de 
água para o interior da edificação. Além disso, nota-se 
presença acentuada de vegetação na calha, indicando o 
entupimento da mesma. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se a remoção dos rufos existentes e substituição 
por rufos metálicos, bem como calhas metálicas e verificação 
da estanqueidade das tubulações de queda. Também deve 
ser instalada uma pingadeira no topo da platibanda. 
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8.4 RESERVATÓRIO SUPERIOR 

FOTO Nº 14 

NÃO CONFORMIDADE Dimensão insuficiente do reservatório superior 

Local Cobertura 

  

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A dimensão insuficiente do reservatório superior, devido a 
desativação do reservatório de concreto, devido a falhas de 
impermeabilização não permite o correto abastecimento da 
edificação, em especial ao sistema preventivo de incêndio. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se a correção da corrosão de armadura 
conforme recomendações do Apêndice E, e posteriormente a  
nova impermeabilização do reservatório superior, com a 
aplicação de duas demãos de argamassa polimérica 
(semiflexível) seguidas de três demãos de resina 
termoplástica (flexível), cruzadas, adicionadas com fibras e 
estruturadas com tela de poliéster. 

  



 

82 

8.5 ACESSIBILIDADE 

FOTO Nº 15 

NÃO CONFORMIDADE Falhas na fixação do material antiderrapante em desacordo 
com a NBR 9050/2020 

Local Hall de entrada da edificação e sobreloja 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
As fitas antiderrapantes encontram-se gastas e falhadas em 
algumas partes, podendo levar ao risco de queda dos 
ocupantes. 

Recomendações Técnicas As faixas devem ser substituídas por novas. 
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FOTO Nº 16 

NÃO CONFORMIDADE Ausência do segundo corrimão na altura de 0,70, em 
desacordo com NBR 9050/2020 

Local Todos os andares 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Como atualmente as escadas funcionam como rotas 
acessíveis, devem ser adequadas conforme recomendações 
da norma de acessibilidade. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a instalação de corrimões à altura de 0,70 e 
0,92 com as dimensões conforme recomendações da norma 
ABNT NRB 9050/2020. 
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FOTO Nº 17 

NÃO CONFORMIDADE Passada das escadas em desacordo com NBR 9050/2020 

Local 2º Andar ao Ático 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Altura e largura do degrau em conformidade, porém não 
respeitam os valores mínimos do item 6.8.2. 
a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m; 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a substituição do revestimento por outro com 
espessura maior, para atingir os 17 cm de altura do degrau, 
estando em conformidade com a norma. 
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FOTO Nº 18 

NÃO CONFORMIDADE Dimensões das escadas em desacordo com NBR 9050/2020 

Local Térreo (1º Pavimento) para Sobreloja (2º Pavimento) 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Altura e largura do degrau em desconformidade, possuindo p 
= 0,25 e e = 0,21. Os limites da norma de acessibilidade são: 
b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m; e 
c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a substituição do revestimento por outro com 
espessura maior, para atingir os 17 cm de altura do degrau, 
estando em conformidade com a norma. 
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FOTO Nº 19 

NÃO CONFORMIDADE 
Porta do elevador em desacordo com NBR 9050/2020 e 

ABNT NBR NM 313. 

Local Todos os andares 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A abertura de acesso ao elevador possui 74 cm ao invés dos 
80 cm recomendados pela NBR 9050 e NM 313. 

Recomendações Técnicas Deve-se realização a contratação de um projeto de 
elevadores, que leve em consideração a nova abertura. 
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FOTO Nº 20 

NÃO CONFORMIDADE Largura do corredor em desacordo com a NBR 9050/2020 

Local Todos os andares 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Os corredores devem possuir pelo menos 1,20m de largura, 
em contrapartida com os 1,11m encontrados no dia da 
vistoria. 

Recomendações Técnicas As divisórias devem ser reposicionadas, de modo a manter o 
vão livre de pelo menos 1,20m para circulação. 
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FOTO Nº 21 

NÃO CONFORMIDADE Descontinuidade do corrimão, em desacordo com a NBR 
9050/2020 

Local Todos os andares 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Segundo item 6.9.3.3 da NBR 9050/2020 “Os corrimãos 
laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares 
das escadas e rampas, e sem interferir com áreas de 
circulação ou prejudicar a vazão” 

Recomendações Técnicas Recomenda-se o reposicionamento do hidrante de modo a 
manter a continuidade do corrimão. 
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FOTO Nº 22 

NÃO CONFORMIDADE Revestimento de granitina no bocel da escada quebrado 

Local Escadarias – 5º para o 4º Andar 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O revestimento de granitina encontra-se quebrado, causando 
riscos as pessoas que transitam pelo local. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição da placa 
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FOTO Nº 23 

NÃO CONFORMIDADE Largura das escadas em desacordo com a NBR 9050/2020 

Local Escadarias – Sobreloja (2º Andar) 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A largura das escadarias devem possuir pelo menos 1,20m, 
em contrapartida com os 1,08m encontrados no dia da 
vistoria. 

Recomendações Técnicas A largura da escada deve ser adequada conforme 
prescrições da norma de acessibilidade. 
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8.6 FORRO DE GESSO 

FOTO Nº 24 

NÃO CONFORMIDADE Manchas de umidade e pontos sem a presença de gesso 

Local Hall de entrada da edificação (1º Andar) 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
As falhas na estanqueidade das marquises da fachada 
permitem a passagem de umidade para o interior da 
edificação, que causam manchas e bolor no forro de gesso. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a substituição do forro de gesso avariado 
após a resolução da impermeabilização das marquises, 
seguindo as recomendações do Apêndice F. 
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FOTO Nº 25 

NÃO CONFORMIDADE Abertura no forro e presença de peças descoladas 

Local Hall de entrada da edificação (1º Andar) 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Presença de aberturas no forro de gesso e falhas na fixação 
dos elementos, com sinais de descolamento. 

Recomendações Técnicas As aberturas realizadas no forro de gesso devem ser 
fechadas e as peças descoladas devem ser substituídas. 
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FOTO Nº 26 

NÃO CONFORMIDADE Fissuras no forro devido a falhas nas juntas de dilatação do 
revestimento. 

Local Hall de entrada da edificação (1º Andar) 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Fissura indicando a ineficiência das juntas de dilatação do 
forro de gesso. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a abertura da junta de dilatação no local onde 
houve a abertura da fissura. 
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8.7 ELÉTRICA/DADOS 

FOTO Nº 27 

NÃO CONFORMIDADE Fiação elétrica e de dados próxima e sem estar alocada em 
eletrodutos. 

Local Hall de entrada da edificação (1º Andar) 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Presença de fiação de dados e elétrica em contato, podendo 
causar interferências de sinal e riscos elétricos aos 
ocupantes. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se instalação de eletrodutos rígidos para 
conduzir a fiação elétrica e de dados. Salienta-se que os 
eletrodutos devem ser separados para a rede elétrica e para 
a rede de dados. 
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FOTO Nº 28 

NÃO CONFORMIDADE Fiação elétrica e de dados próxima e sem estar alocada em 
eletrodutos. 

Local Abrigo da cisterna - Térreo 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Presença de fiação de dados e elétrica em contato, podendo 
causar interferências de sinal e devido curto circuito, visto 
que é um ambiente com grande concentração de umidade. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se instalação de eletrodutos rígidos para 
conduzir a fiação elétrica e de dados. Salienta-se que os 
eletrodutos devem ser separados para a rede elétrica e para 
a rede de dados. 
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FOTO Nº 29 

NÃO CONFORMIDADE Fiação elétrica exposta e sem proteção 

Local Sobreloja – 2º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Presença de fiação sem proteção nas pontas, podendo 
causar choques elétricos aos ocupantes 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se instalação de eletrodutos rígidos para 
conduzir a fiação elétrica e de dados. Salienta-se que os 
eletrodutos devem ser separados para a rede elétrica e para 
a rede de dados. 
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FOTO Nº 30 

NÃO CONFORMIDADE Obsolescência do sistema de dados da edificação 

Local Casa de Máquinas – Ático 

 

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Obsolescência do sistema de dados da edificação. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto de 
telecomunicações e retrofit completo do sistema. 
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FOTO Nº 31 

NÃO CONFORMIDADE Tubulação de água fria próxima ao quadro elétrico 

Local Casa de Máquinas – Ático 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Proximidade das tubulações hidráulicas com o quadro 
elétrico dos elevadores, com altíssimo risco de curto circuito. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a remoção da alimentação hidráulica, 
contratação de projeto elétrico e hidrossanitário e posterior 
retrofit completo do sistema elétrico e hidrossanitário. 
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FOTO Nº 32 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos oxidados, dispositivos 
antigos e ausência de identificação 

Local Ático - Zeladoria 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 33 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com dispositivos antigos obsoletos e 
ausência de identificação 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com disjuntores obsoletos e ausência 
de identificação dos circuitos 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 34 

NÃO CONFORMIDADE Fiação de dados e elétrica posicionada em antigo local de 
lixo, sem a presença de eletrodutos 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Passagem de cabos de dados e elétricos no antigo tubo de 
queda do lixo, sem a devida acomodação nos eletrodutos. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e de 
telecomunicações e posterior retrofit geral dos sistemas. 
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FOTO Nº 35 

NÃO CONFORMIDADE Exposição dos cabos elétricos devido à ausência de 
acabamento elétrico 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A ausência de acabamento elétrico expõe os fios, podendo 
causar choques elétricos nos ocupantes. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se e a instalação de acabamento elétrico 
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FOTO Nº 36 

NÃO CONFORMIDADE Obsolescência do sistema de dados da edificação 

Local Escadarias – 4º Andar para o 3º Andar 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Obsolescência do sistema de dados da edificação. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto de 
telecomunicações e retrofit completo do sistema. 
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FOTO Nº 37 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos antigos e obsoletos, 
além da ausência de identificação com material durável 

Local Lojas – Térreo (1º Andar) 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, instalação de disjuntores 
novos, contendo DR e DPS, e a correta identificação dos 
circuitos. 
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FOTO Nº 38 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos oxidados, dispositivos 
antigos e ausência de identificação 

Local Abrigo da Cisterna – 1º Andar 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 39 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos oxidados, dispositivos 
antigos e ausência de identificação 

Local Subestação – 1º Pavimento 

  

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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8.8 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

FOTO Nº 40 

NÃO CONFORMIDADE Altura do extintor em desacordo com a IN 

Local Sobreloja – 1º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A fixação do extintor deve ser na altura de 1,60 m em 
contrapartida com os 1,70 m encontrados. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a reinstalação dos extintores, de modo a 
respeitar a altura recomendada pelo Corpo de bombeiros. 
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FOTO Nº 41 

NÃO CONFORMIDADE Extintores de incêndio com prazo de manutenção vencida 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A validade de manutenções dos extintores está vencida há 
mais de um ano 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a manutenção dos extintores, de forma a 
reestabelecer as condições de uso. 
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FOTO Nº 42 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de alarme de incêndio desativado 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de alarme de incêndio da edificação encontra-se 
desativado. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se o reestabelecimento imediato do quadro. 
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FOTO Nº 43 

NÃO CONFORMIDADE Extintores de incêndio com prazo de manutenção vencida 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A validade de manutenções dos extintores está vencida há 
mais de um ano 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a manutenção dos extintores, de forma a 
reestabelecer as condições de uso. 
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FOTO Nº 44 

NÃO CONFORMIDADE Extintores de incêndio com prazo de manutenção vencida e 
fora de posição 

Local 7º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A validade de manutenções dos extintores está vencida há 
mais de um ano, além de estar fora da alça de proteção 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a manutenção dos extintores, de forma a 
reestabelecer as condições de uso. 
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FOTO Nº 45 

NÃO CONFORMIDADE Teste hidráulico da mangueira de incêndio vencido. 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A validade de manutenções do teste hidráulico da mangueira 
está vencida. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a manutenção das mangueiras, de forma a 
reestabelecer as condições de uso. 

  



 

113 

FOTO Nº 46 

NÃO CONFORMIDADE Entupimento da tubulação do sistema preventivo de incêndio 
e utilização inadequada de tubulação. 

Local Cobertura 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Percebe-se o entupimento da antiga prumada de alimentação 
dos hidrantes. Possivelmente toda a prumada esteja nas 
mesmas condições. Além disso, foi realizado um reparo 
inadequado, com a utilização de material de PVC ao invés de 
metálico. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de um projeto PPCI e retrofit 
completo do sistema. 
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FOTO Nº 47 

NÃO CONFORMIDADE Luminárias de emergência sem funcionamento 

Local Todos os pavimentos 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos As luminárias de emergência encontram-se sem o 
funcionamento em caso de queda de energia. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição das mesmas por novas 
luminárias. 
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8.8.1 Brigada Voluntária 

 

Segundo a IN 1 – Parte 2, a edificação necessita da presença de brigadistas 

voluntários para auxiliar no combate a incêndio. O Art. 16 da IN 28 do CBMSC 

estabelece que é necessário 1 pessoa para cada GPF 15, ou seja, uma pessoa para 

cada 15 ocupantes. Como a população estimada pela ocupação futura do CAU é de 

cerca de 100 colaboradores, acrescidos daqueles que já trabalham na edificação, é 

necessário ao menos 8 brigadistas voluntários. 

Além disso, o Art. 23 estabelece que: 

“Em cada pavimento, bloco ou setor da edificação em que exista mais de 
um brigadista voluntário, deve ser nomeado um líder que é responsável pela 
coordenação e execução das ações de emergência naquele local em seu 
turno de trabalho; sendo que o líder se reportará ao chefe da Brigada, 
quando houver, ou diretamente ao coordenador da Brigada de Incêndio.” 

 

No Art. 61 da mesma instrução normativa, é colocado um prazo máximo para 

adaptação da edificação. Sendo “Os imóveis já regularizados junto ao CBMSC 

deverão se adequar ao previsto nesta IN até o dia 31 de julho de 2022.” 

 

8.8.2 Detectores e Chuveiros Automáticos 

 

Segundo consta na IN 1 – Parte 2, para este tipo de edificação não necessita 

de detectores e chuveiros automáticos. No entanto, há a necessidade da aplicação 

de compartimentação horizontal e vertical, as quais, podem ser substituídas pela 

instalação de detectores e chuveiros automáticos. 

Portanto, recomenda-se a contratação de um projeto preventivo contra 

incêndio, que deva conter detectores automáticos de incêndio, conforme IN 12, e 

chuveiros automáticos (sprinklers), conforme IN 15. 

 

8.8.3 Controle de materiais e acabamentos 

 

Segundo consta na IN 1 – Parte 2 neste tipo de edificação há a necessidade 

de haver o controle de materiais e acabamentos, o qual, deve ser previsto e estar 

contemplado no projeto PPCI a ser elaborado, devendo atender a IN 18 do CBMSC. 
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8.9ESQUADRIAS 

FOTO Nº 48 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação do sistema de exaustão 

Local Ático – Zeladoria 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema de exaustão da zeladoria encontra-se oxidado e 
sem apresentar o correto funcionamento 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a remoção do sistema e instalação de 
aberturas que permitam a ventilação natural do local. 
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FOTO Nº 49 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação e falhas na estanqueidade das esquadrias 

Local Todos os pavimentos 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A Oxidação das esquadrias leva a perda de estanqueidade 
da mesma, além de torna-la inutilizável, podendo causar risco 
aos pedestres nas regiões abaixo da edificação.  

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição das esquadrias. 
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8.10 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 

FOTO Nº 50 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de empolamento da pintura e manchas de umidade 

Local Ático - Zeladoria 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Falhas na estanqueidade da cobertura da edificação, 
causada pela ausência de manutenção na cobertura 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da cobertura, conforme 
especificado no Capítulo 8.3. Posteriormente, deve-se 
realizar o tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B. 
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FOTO Nº 51 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de empolamento da pintura e manchas de umidade 

Local Ático – Banheiro Zeladoria 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Falhas na estanqueidade da cobertura da edificação, 
causada pela ausência de manutenção no telhado de 
fibrocimento. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da cobertura, conforme 
especificado no Capítulo 8.3. Posteriormente, deve-se 
realizar o tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B. 
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FOTO Nº 54 

NÃO CONFORMIDADE Ausência de pintura no revestimento argamassado da parede 

Local Ático - Zeladoria 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência da pintura no interior da edificação permite a 
aceleração da deterioração do reboco. Por se tratar de um 
antigo buraco de ar condicionado, na área externa não se 
observou a presença do reboco, e portanto,  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6. Posteriormente, deve-se realizar 
o tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 55 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento e presença de limo  

Local Ático – Casa de máquinas 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção nas fachadas e na cobertura da 
edificação permitem a percolação de umidade para o interior 
da edificação, deteriorando o revestimento argamassado e 
todo o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e do sistema de cobertura, 
conforme Apêndice F . Posteriormente, deve-se realizar o 
tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 56 

NÃO CONFORMIDADE Fissura geométrica causada por movimentações térmicas 

Local Ático – Casa de máquinas 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A movimentação térmica das fachadas em conjunto com 
falhas no projeto e concepção da estrutura permitem a 
abertura de fissuras geométricas na região de encunhamento 
entre o elemento estrutural e a alvenaria de vedação. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e das fissuras conforme Apêndice 
B, aplicação de selador acrílico, pintura com tinta de 
qualidade premium.. 
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FOTO Nº 57 

NÃO CONFORMIDADE Fissura geométrica causada por movimentações térmicas 

Local Ático – Zeladoria 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A movimentação térmica das fachadas em conjunto com 
falhas no projeto e concepção da estrutura permitem a 
abertura de fissuras geométricas na região de encunhamento 
entre o elemento estrutural e a alvenaria de vedação. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e das fissuras conforme Apêndice 
B, aplicação de selador acrílico, pintura com tinta de 
qualidade premium.. 
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FOTO Nº 58 

NÃO CONFORMIDADE Empolamento da pintura e manchas de umidade 

Local Ático – Zeladoria 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ausência de manutenção nas fachadas e na cobertura da 
edificação permitem a percolação de umidade para o interior 
da edificação, deteriorando o revestimento argamassado. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e do sistema de cobertura, 
conforme Capítulo 8.3 . Posteriormente, deve-se realizar o 
tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 59 

NÃO CONFORMIDADE Empolamento e destacamento da pintura  

Local Escadarias – Todos os pavimentos 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção nas fachadas permite a 
percolação de umidade para o interior da edificação, 
deteriorando o revestimento argamassado. Além disso, 
observam-se marcas de desgaste devido a choques 
mecânicos nas paredes que não fazem divisa com a fachada. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6. Posteriormente, deve-se realizar 
o tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 60 

NÃO CONFORMIDADE Infiltração pelo revestimento argamassado  

Local Loja – Térreo 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
Durante anamneses com uma das lojas do térreo, o 
proprietário informou que há a presença contínua de água 
suja escorrendo pelas paredes da loja.. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se o tratamento da cobertura conforme Capítulo 
8.3 e realização de teste de estanqueidade nas tubulações 
hidrossanitários. 
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FOTO Nº 61 

NÃO CONFORMIDADE Empolamento da pintura e manchas de umidade 

Local Loja - Térreo 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ausência de manutenção na cobertura da edificação 
permitem a percolação de umidade para o interior da 
edificação, deteriorando o revestimento argamassado. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento do sistema de cobertura, 
conforme recomendações do Capítulo 8.3 . Posteriormente, 
deve-se realizar o tratamento do revestimento argamassado 
conforme especificação do Apêndice B, aplicação de selador 
acrílico, pintura com tinta de qualidade premium.. 
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8.11 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 

FOTO Nº 62 

NÃO CONFORMIDADE Tubulações inadequadas e obsoletas para escoamento do 
esgoto 

Local Ático – Zeladoria 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos A presença de tubulações não adequadas para a utilização 
como sistema de esgoto pode levar a falhas no sistema 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de um projeto hidrossanitário e 
retrofit completo do sistema. 
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8.12 ELEVADORES 

 

A edificação atualmente consta com dois elevadores de passageiros, que 

estão desativados devido à quebra nas peças. Por se tratar de uma edificação 

antiga, foi informado pela equipe de manutenção que não há peças de reposição 

para reparar os elevadores. Segundo anamnese com a zeladora da edificação, há 

cerca de dois anos atrás os elevadores pararam de funcionar, devido à sobrecarga 

na utilização por parte de alguns condôminos. 

As Figuras 74 a 76 ilustram as peças danificadas do sistema de elevadores. 

 

 
Figura 74 - Equipamentos eletromecânicos dos elevadores sem funcionamento. 
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Figura 75 - Equipamentos obsoletos e sem funcionamento. 

 

 
Figura 76 - Quadro de disjuntores dos elevadores obsoleto. 
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Segundo consta na ABNR NBR 9050 (2020), no item 6.7 Degraus e escadas 

fixas em rotas acessíveis, descreve que: “Quando houver degraus ou escadas em 

rotas acessíveis, estes devem estar associados a rampas ou equipamentos 

eletromecânicos de transporte vertical. Deve-se dar preferência à rampa.” Ou seja, 

como não há a possibilidade da criação de rampas, sem a presença de transporte 

vertical (elevadores) não há como o prédio ser acessível. 

Recomenda-se a contratação de um projeto eletromecânico para 

especificação e dimensionamento de novos elevadores e retrofit completo do 

sistema de transporte vertical, com a substituição completa do sistema obsoleto. 
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8.13 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

FOTO Nº 63 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação das hastes, desgastes dos isoladores e cordoalhas 

Local SPDA - Cobertura  

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Oxidação das hastes fixadores das cordoalhas do SPDA, 
resultando em fragilidade, desgastes dos isoladores, bem 
como das cordoalhas. Evidenciando assim falhas na 
manutenção do respectivo sistema.   

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se que seja realizado a revisão do SPDA, 
realizando a substituição de elementos avariados. Além 
disso, recomenda-se que seja realizado o ensaio de 
Resistência Ôhmica do sistema a fim de verificar se o mesmo 
apresenta o correto desempenho.  
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9  INCONFORMIDADES NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CAU 

 

De modo a melhorar a divisão do laudo e por se tratar de áreas privativas, 

não cabendo ao condomínio a manutenção delas, optou-se por realizar-se esta 

divisão. Ressalta-se que são responsabilidade de ambas as partes as fachadas e 

esquadrias. 
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9.1 3º ANDAR 

9.1.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 

FOTO Nº 64 

NÃO CONFORMIDADE Aberturas sem proteção no revestimento argamassado 

Local 3º Pavimento 

  

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

As aberturas sem proteção no revestimento argamassado 
oferecem risco aos ocupantes e permitem a entrada de 
umidade externa e de microrganismos/animais para o interior 
da edificação. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se realizar o fechamento dos buracos para 
passagem da infraestrutura das máquinas de ar condicionado 
com preenchimento de bloco cerâmico (onde possível), 
argamassa e pintura.. 
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FOTO Nº 65 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de umidade acentuada no revestimento argamassado 

Local 3º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
As fissuras e aberturas presentes na fachada permitem a 
entrada de umidade para o interior da edificação, causando 
empolamento da pintura e bolor. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Capítulo 6. 
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FOTO Nº 65 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de umidade acentuada no revestimento argamassado 

Local 3º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
As fissuras e aberturas presentes na fachada permitem a 
entrada de umidade para o interior da edificação, causando 
empolamento da pintura e bolor. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Apêndice B. 
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9.1.2 ESQUADRIAS 

FOTO Nº 66 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação das esquadrias, ausência de vidros e vidros 
quebrados 

Local 3º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A oxidação das esquadrias inviabiliza a operação da mesma, 
não permitindo sua abertura e fechamento. Além disso, 
possuir risco de queda, e não possui sua função de vedação 
externa contra umidade e animais. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição de todas as esquadrias. 
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9.1.3 ELÉTRICA/DADOS 

FOTO Nº 67 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com dispositivos antigos obsoletos e 
ausência de identificação 

Local 3º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com disjuntores obsoletos e oxidação 
dos componentes 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 68 

NÃO CONFORMIDADE Exposição da fiação de dados e elétrica 

Local 3º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
O cabeamento de dados e elétrico encontra-se fora de 
eletrodutos e com conectores expostas, podendo causar curto 
circuito na tubulação. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto elétrico e de 
telecomunicações e retrofit geral. 
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9.1.4 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 

FOTO Nº 69 
NÃO CONFORMIDADE Louças sanitárias e conectores obsoletos 

Local 3º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema hidrossanitário e seus aparelhos encontram-se 
obsoletos e devem ser substituídos. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto hidrossanitário e 
posterior retrofit completo do sistema. 
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FOTO Nº 70 

NÃO CONFORMIDADE Instalação de pia de cozinha sem a presença de caixa de 
gordura 

Local 3º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ligação de uma pia de cozinha diretamente na rede de 
esgoto, sem passar por uma caixa de gordura pode levar ao 
entupimento das tubulações. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a instalação de uma caixa de gordura, caso 
opte-se em manter a copa. Caso contrário, deve ser 
removida. 
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9.2 4º ANDAR 

9.2.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 

FOTO Nº 71 

NÃO CONFORMIDADE Aberturas sem proteção no revestimento argamassado 

Local 4º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

As aberturas sem proteção no revestimento argamassado 
oferecem risco aos ocupantes e permitem a entrada de 
umidade externa e de microrganismos/animais para o interior 
da edificação. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se realizar o fechamento dos antigos buracos 
das máquinas de ar condicionado com preenchimento de 
bloco cerâmico, argamassa e pintura.. 
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FOTO Nº 72 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de umidade acentuada no revestimento argamassado 

Local 4º Pavimento 

 

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
As fissuras e aberturas presentes na fachada permitem a 
entrada de umidade para o interior da edificação, causando 
empolamento da pintura e bolor. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Capítulo 6. 
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FOTO Nº 73 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de umidade acentuada no revestimento argamassado 

Local 4º Pavimento 

 

  

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
O empolamento da pintura localizado na fachada que faz 
divisa com outra edificação é causado por falhas na 
estanqueidade do sistema de cobertura 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a recuperação do sistema de cobertura para 
posteriormente realizar-se o tratamento das manchas de 
pintura conforme recomendações do Apêndice B. 
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FOTO Nº 74 

NÃO CONFORMIDADE Empolamento da pintura e sinais de umidade no revestimento 
argamassado do forro 

Local 4º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

Empolamento da pintura na laje de cobertura do banheiro do 
4º andar, indicando a presença de umidade advinda do 
pavimento superior. Além do empolamento da pintura, 
também causará processos de lixiviação do concreto e 
corrosão da armadura. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do empolamento de pintura 
conforme recomendações do Apêndice B. 
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9.2.2 ELÉTRICA/DADOS 

FOTO Nº 75 
NÃO CONFORMIDADE Exposição da fiação rígida e apresentando a mesma cor 

Local 4º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A fiação elétrica apresenta-se exposta, sem proteção nos 
seus condutores. Além de mostrar-se com todos os cabos da 
mesma cor e ser uma fiação rígida. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto elétrico e retrofit 
geral do sistema elétrico em toda a edificação. 
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FOTO Nº 76 

NÃO CONFORMIDADE Exposição da fiação de dados  

Local 4º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O cabeamento de dados encontra-se fora de eletrodutos e 
com conectores expostos 

Recomendações Técnicas Recomenda-se o retrofit geral do sistema de dados com a 
devida alocação dos cabos nos eletrodutos. 
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FOTO Nº 77 

NÃO CONFORMIDADE Eletroduto compartilhando fiação elétrica e de dados  

Local 4º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Cabeamento de dados e fiação elétrica não devem passar 
pelo mesmo eletroduto, ficando sujeito a interferência 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se a contratação de projeto elétrico e de 
telecomunicações e o retrofit geral do sistema de dados e 
elétrico com a devida alocação dos cabos em eletrodutos 
separados. 
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FOTO Nº 79 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos oxidados, dispositivos 
antigos e ausência de identificação 

Local 4º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 80 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de dados obsoleto 

Local 4º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Obsolescência do quadro e do sistema de dados da 
edificação 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto de telecomunicações 
e retrofit geral do sistema. 
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9.2.3 ESQUADRIAS 

FOTO Nº 81 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação das esquadrias, ausência de vidros e vidros 
quebrados 

Local 4º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A oxidação das esquadrias inviabiliza a operação da mesma, 
não permitindo sua abertura e fechamento. Além disso, 
possuir risco de queda, e não possui sua função de vedação 
externa contra umidade e animais. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição de todas as esquadrias. 
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FOTO Nº 82 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação das esquadrias e suportes das máquinas de ar 
condicionado 

Local 4º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A oxidação destes elementos os tornam sujeitos ao 
rompimento e queda, oferecendo risco de acidente com os 
transeuntes localizados nos andares inferiores. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição de todas as esquadrias e 
remoção dos suportes de ar condicionado. 
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FOTO Nº 83 

NÃO CONFORMIDADE Esquadrias de madeiras deterioradas pela ação de cupins 

Local 4º Pavimento 

  

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ausência de manutenção do local em conjunto com a falta 
de vedação externa permitem a entrada e proliferação de 
cupins para o interior da edificação. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a dedetização de toda a edificação, a ser 
realizada após as terapias recomendadas para fachada e 
esquadrias, e posterior substituição das portas avariadas. 
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9.2.4 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 

 

FOTO Nº 84 

NÃO CONFORMIDADE Louças sanitárias e conectores obsoletos 

Local 4º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema hidrossanitário e seus aparelhos encontram-se 
obsoletos e devem ser substituídos. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto hidrossanitário e 
posterior retrofit completo do sistema. 
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9.2.5 REVESTIMENTO DE PISO 

FOTO Nº 85 
NÃO CONFORMIDADE Sujidade e desgaste do revestimento de piso 

Local 4º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema de revestimento de piso encontra-se desgastado, 
sujo e sem manutenção. 

Recomendações Técnicas 
Caso opte-se pela reutilização deste material, recomenda-se 
a limpeza, promover o lixamento do revestimento e aplicação 
de verniz específico para madeiras. 
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9.2.6 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

FOTO Nº 86 
NÃO CONFORMIDADE Ausência de detectores automáticos e sprinklers 

Local 4º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Segundo a IN 01 – Parte 2, é necessário a aplicação de 
detectores de fumaça e sprinklers. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de um projeto PPCI e 
instalação destes dispositivos 
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9.35º ANDAR 

9.3.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
FOTO Nº 87 

NÃO CONFORMIDADE Aberturas sem proteção no revestimento argamassado 

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

As aberturas sem proteção no revestimento argamassado 
oferecem risco aos ocupantes e permitem a entrada de 
umidade externa e de microrganismos/animais para o interior 
da edificação. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se realizar o fechamento dos antigos buracos 
das máquinas de ar condicionado com preenchimento de 
bloco cerâmico, argamassa e pintura. 
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FOTO Nº 88 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de umidade acentuada no revestimento argamassado 

Local 5º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
As fissuras e aberturas presentes na fachada permitem a 
entrada de umidade para o interior da edificação, causando 
empolamento da pintura e bolor. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Apêndice B. 
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FOTO Nº 89 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de umidade acentuada no revestimento argamassado 

Local 5º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
O empolamento da pintura localizado na fachada que faz 
divisa com outra edificação é causado por falhas na 
estanqueidade do sistema de cobertura 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a recuperação do sistema de cobertura para 
posteriormente realizar-se o tratamento das manchas de 
pintura conforme recomendações do Apêndice B. 
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FOTO Nº 90 

NÃO CONFORMIDADE Sinais de umidade acentuada no revestimento argamassado 

Local 5º Pavimento 

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
As fissuras e aberturas presentes na fachada permitem a 
entrada de umidade para o interior da edificação, causando 
empolamento da pintura e bolor. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Capítulo 6. 
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9.3.2 SISTEMA ELÉTRICO/DADOS 

FOTO Nº 91 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos oxidados, dispositivos 
antigos e ausência de identificação 

Local 5º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 92 

NÃO CONFORMIDADE Fiação e cabeamento exposto ao tempo sem a devida 
proteção 

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Fiação exposta e sem a devida proteção contra intempéries, 
podendo causar risco de choque elétrico e curto circuito. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e de 
telecomunicações e posterior retrofit geral do sistema elétrico, 
com a substituição de toda a fiação rígida por flexível, 
instalação de disjuntores novos, contendo DR e DPS, e a 
correta identificação dos circuitos. Além disso, caso haja a 
necessidade de passagem de fiação externa, estas devem 
estar alocadas dentro de eletrodutos rígidos e estanques a 
água. 
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FOTO Nº 93 

NÃO CONFORMIDADE Exposição e obsolescência da fiação de dados  

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O cabeamento de dados encontra-se fora de eletrodutos e 
com conectores expostos 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a contratação de um projeto de 
telecomunicações e o retrofit geral do sistema de dados com 
a devida alocação dos cabos nos eletrodutos ou eletrocalhas, 
a serem separados do sistema elétrico. 
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9.3.3 ESQUADRIAS 

FOTO Nº 94 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação das esquadrias, ausência de vidros e vidros 
quebrados 

Local 4º Pavimento 

  

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A oxidação das esquadrias inviabiliza a operação da mesma, 
não permitindo sua abertura e fechamento. Além disso, 
possuir risco de queda, e não possui sua função de vedação 
externa contra umidade e animais. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição de todas as esquadrias. 
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FOTO Nº 95 

NÃO CONFORMIDADE Esquadrias de madeiras deterioradas pela ação de cupins 

Local 5º Pavimento 

  

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ausência de manutenção do local em conjunto com a falta 
de vedação externa permitem a entrada e proliferação de 
cupins para o interior da edificação. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a dedetização de toda a edificação, a ser 
realizada após as terapias recomendadas para fachada e 
esquadrias, e posterior substituição das portas avariadas. 
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9.3.4 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 

FOTO Nº 96 

NÃO CONFORMIDADE Louças sanitárias, conectores obsoletos e tubulação exposta 
com falhas de estanqueidade 

Local 5º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

O sistema hidrossanitário e seus aparelhos encontram-se 
obsoletos e devem ser substituídos. Além disso, nota-se a 
falha de estanqueidade do sistema, conforme mostrado no 
Capítulo 9.1.1. do revestimento argamassado no forro do 
banheiro 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto hidrossanitário e 
posterior retrofit completo do sistema. 
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9.3.5 REVESTIMENTO DE PISO 

FOTO Nº 97 
NÃO CONFORMIDADE Sujidade e desgaste do revestimento de piso 

Local 4º Pavimento 

 

  

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema de revestimento de piso encontra-se desgastado, 
sujo e sem manutenção. 

Recomendações Técnicas 
Caso opte-se pela reutilização deste material, recomenda-se 
a limpeza, promover o lixamento do revestimento e aplicação 
de verniz específico para madeiras. 
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9.3.6 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

FOTO Nº 98 
NÃO CONFORMIDADE Ausência de detectores automáticos e sprinklers 

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Segundo a IN 01 – Parte 2, é necessário a aplicação de 
detectores de fumaça e sprinklers. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de um projeto PPCI e 
instalação destes dispositivos 
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FOTO Nº 99 

NÃO CONFORMIDADE Presença de material combustível armazenado 

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos No pavimento há o depósito de material considerado 
combustível 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a remoção imediata destes materiais 
enquanto não se iniciar o processo de reforma da edificação 
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FOTO Nº 100 

NÃO CONFORMIDADE Sistema de iluminação de emergência sem funcionamento 

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Segundo a IN 1 – Parte 2 do CBMSC e da IN 11 é necessário 
a utilização de iluminação de emergência. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a contratação de um projeto PPCI e 
reestabelecimento da iluminação enquanto o projeto não 
estiver executado. 
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FOTO Nº 101 

NÃO CONFORMIDADE Acionador de alarme suspenso e sem fixação 

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Acionador manual pendurado, podendo levar a ruptura do 
cabeamento 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a contratação de um projeto PPCI e 
reestabelecimento e correta fixação do acionador manual 
enquanto o projeto não estiver executado. 
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9.4 6° ANDAR 

9.4.1REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
 

FOTO Nº 102 

NÃO CONFORMIDADE Manchas de umidade no revestimento argamassado em 
parede interna da fachada 

Local 6º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Manchamento e excesso de umidade provindo de danos da 
região externa (fachada). 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Apêndice B. 
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FOTO Nº 103 

NÃO CONFORMIDADE Manchas de umidade no revestimento argamassado em 
parede interna da fachada 

Local 6º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Manchamento e excesso de umidade provindo de danos da 
região externa (fachada). 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Apêndice B. 
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FOTO Nº 104 

NÃO CONFORMIDADE Presença de Saibro no revestimento argamassado. 

Local 6º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Manchamento e excesso de umidade provindo de danos da 
região externa (fachada). 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Apêndice B. 
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FOTO Nº 105 

NÃO CONFORMIDADE Manchas de umidade no revestimento argamassado em 
parede interna da fachada 

Local 6º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Manchamento e excesso de umidade provindo de danos da 
região externa (fachada). 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a recuperação do revestimento argamassado 
externo conforme recomendações do Apêndice B. 
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9.4.2SISTEMA ELÉTRICO/DADOS 

 

FOTO Nº 106 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos oxidados, dispositivos 
antigos e ausência de identificação 

Local 6º Pavimento 

  

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 107 

NÃO CONFORMIDADE Obsolescência do sistema de dados 

Local 6º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de dados obsoleto 

Recomendações Técnicas Recomenda-se e a contratação de projeto de 
telecomunicações e posterior retrofit geral do sistema. 

  



 

178 

9.4.3ESQUADRIAS 

 

FOTO Nº 108 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação das esquadrias, ausência de vidros e vidros 
quebrados e ar condicionado fixado. 

Local 6º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A oxidação das esquadrias inviabiliza a operação da mesma, 
não permitindo sua abertura e fechamento. Além disso, 
possuir risco de queda, e não possui sua função de vedação 
externa contra umidade e animais. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição de todas as esquadrias. 
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FOTO Nº 109 

NÃO CONFORMIDADE Esquadrias de madeiras deterioradas pela ação de cupins 

Local 6º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ausência de manutenção do local em conjunto com a falta 
de vedação externa permite a entrada e proliferação de 
cupins para o interior da edificação. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a dedetização de toda a edificação, a ser 
realizada após as terapias recomendadas para fachada e 
esquadrias, e posterior substituição das portas avariadas. 
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9.4.4SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 

 

FOTO Nº 110 

NÃO CONFORMIDADE Louças sanitárias, conectores obsoletos e tubulação 
exposta com falhas de estanqueidade 

Local 6º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema hidrossanitário e seus aparelhos encontram-se 
obsoletos e devem ser substituídos. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto hidrossanitário e 
posterior retrofit completo do sistema. 
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9.4.5 REVESTIMENTO DE PISO 

 

FOTO Nº 111 

NÃO CONFORMIDADE Sujidade e desgaste do revestimento de piso 

Local 6º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema de revestimento de piso encontra-se desgastado, 
sujo e sem manutenção. 

Recomendações Técnicas 
Caso opte-se pela reutilização deste material, recomenda-se 
a limpeza, promover o lixamento do revestimento e aplicação 
de verniz específico para madeiras. 
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9.4.6SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

 
FOTO Nº 112 

NÃO CONFORMIDADE Ausência de detectores automáticos e sprinklers 

Local 5º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Segundo a IN 01 – Parte 2, é necessário a aplicação de 
detectores de fumaça e sprinklers. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de um projeto PPCI e 
instalação destes dispositivos 
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FOTO Nº 113 

NÃO CONFORMIDADE Acionador de alarme suspenso e sem fixação 

Local 6° Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Acionador manual pendurado, podendo levar a ruptura do 
cabeamento 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a contratação de um projeto PPCI e 
reestabelecimento e correta fixação do acionador manual 
enquanto o projeto não estiver executado. 
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9.5 7° ANDAR  

9.5.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 

FOTO Nº 114 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento da pintura 

Local 7º Andar 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção nas fachadas e na cobertura da 
edificação permitem a percolação de umidade para o interior 
da edificação, deteriorando o revestimento argamassado e 
todo o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e do sistema de cobertura, 
conforme Capítulo 8.3. Posteriormente, deve-se realizar o 
tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 115 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento da pintura 

Local 7º Andar 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção na cobertura da edificação 
permitem a percolação de umidade para o interior da 
edificação, deteriorando o revestimento argamassado e todo 
o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6. Posteriormente, deve-se realizar 
o tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 116 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento da pintura 

Local 7º Andar 

  

 

  

 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção na cobertura da edificação 
permitem a percolação de umidade para o interior da 
edificação, deteriorando o revestimento argamassado e todo 
o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6. Posteriormente, deve-se realizar 
o tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 117 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento da pintura 

Local 7º Andar 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção nas fachadas e na cobertura da 
edificação permitem a percolação de umidade para o interior 
da edificação, deteriorando o revestimento argamassado e 
todo o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e do sistema de cobertura, 
conforme Capítulo 8.3 . Posteriormente, deve-se realizar o 
tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 118 

NÃO CONFORMIDADE Aberturas sem proteção no revestimento argamassado 

Local 7º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

As aberturas sem proteção no revestimento argamassado 
oferecem risco aos ocupantes e permitem a entrada de 
umidade externa e de microrganismos/animais para o interior 
da edificação. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se realizar o fechamento dos buracos para 
passagem da infraestrutura das máquinas de ar condicionado 
com preenchimento de bloco cerâmico (onde possível), 
argamassa e pintura.. 
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FOTO Nº 119 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento da pintura 

Local 7º Andar 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção nas fachadas e na cobertura da 
edificação permitem a percolação de umidade para o interior 
da edificação, deteriorando o revestimento argamassado e 
todo o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e do sistema de cobertura, 
conforme Capítulo 8.3 . Posteriormente, deve-se realizar o 
tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 120 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento da pintura e presença de 
limo no revestimento. 

Local 7º Andar 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção nas fachadas e na cobertura da 
edificação permitem a percolação de umidade para o interior 
da edificação, deteriorando o revestimento argamassado e 
todo o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e do sistema de cobertura, 
conforme Capítulo 8.3 . Posteriormente, deve-se realizar o 
tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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FOTO Nº 121 

NÃO CONFORMIDADE Excesso de umidade, empolamento da pintura e presença de 
limo no revestimento. 

Local 7º Andar 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção nas fachadas e na cobertura da 
edificação permitem a percolação de umidade para o interior 
da edificação, deteriorando o revestimento argamassado e 
todo o cômodo.  

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da fachada, conforme 
especificado no Capítulo 6 e do sistema de cobertura, 
conforme Capítulo 8.3 . Posteriormente, deve-se realizar o 
tratamento do revestimento argamassado conforme 
especificação do Apêndice B, aplicação de selador acrílico, 
pintura com tinta de qualidade premium.. 
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9.5.2 SISTEMA ELÉTRICO/DADOS 

FOTO Nº 122 

NÃO CONFORMIDADE Quadro de disjuntores com elementos oxidados, dispositivos 
antigos e ausência de identificação 

Local 7º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de disjuntores com exposição dos conectores, 
disjuntores obsoletos e oxidação dos componentes 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se e a contratação de projeto elétrico e posterior 
retrofit geral do sistema elétrico, com a substituição de toda a 
fiação rígida por flexível, instalação de disjuntores novos, 
contendo DR e DPS, e a correta identificação dos circuitos. 
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FOTO Nº 123 

NÃO CONFORMIDADE Obsolescência do sistema de dados 

Local 7º Pavimento 

 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos Quadro de dados obsoleto 

Recomendações Técnicas Recomenda-se e a contratação de projeto de 
telecomunicações e posterior retrofit geral do sistema. 
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9.5.3REVESTIMENTO DE PISO 

FOTO Nº 124 
NÃO CONFORMIDADE Sujidade e desgaste do revestimento de piso 

Local 7º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema de revestimento de piso encontra-se desgastado, 
sujo e sem manutenção. 

Recomendações Técnicas 
Caso opte-se pela reutilização deste material, recomenda-se 
a limpeza, promover o lixamento do revestimento e aplicação 
de verniz específico para madeiras. 
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9.5.4 ESQUADRIAS 

FOTO Nº 125 

NÃO CONFORMIDADE Oxidação das esquadrias, ausência de vidros e vidros 
quebrados 

Local 7º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A oxidação das esquadrias inviabiliza a operação da mesma, 
não permitindo sua abertura e fechamento. Além disso, 
possuir risco de queda, e não possui sua função de vedação 
externa contra umidade e animais. 

Recomendações Técnicas Recomenda-se a substituição de todas as esquadrias. 
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FOTO Nº 126 

NÃO CONFORMIDADE Esquadrias de madeiras deterioradas pela ação de cupins 

Local 7º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 
A ausência de manutenção do local em conjunto com a falta 
de vedação externa permitem a entrada e proliferação de 
cupins para o interior da edificação. 

Recomendações Técnicas 
Recomenda-se a dedetização de toda a edificação, a ser 
realizada após as terapias recomendadas para fachada e 
esquadrias, e posterior substituição das portas avariadas. 
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9.5.5 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 

FOTO Nº 127 
NÃO CONFORMIDADE Louças sanitárias e conectores obsoletos 

Local 7º Pavimento 

  

  
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 
Natural 

Funcional 
Médio 

Falha 

Planejamento 
Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos O sistema hidrossanitário e seus aparelhos encontram-se 
obsoletos e devem ser substituídos.  

Recomendações Técnicas Recomenda-se a contratação de projeto hidrossanitário e 
posterior retrofit completo do sistema. 
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9.5.6DIVISORIAS DE EUCATEX 

FOTO Nº 128 

NÃO CONFORMIDADE Presença de bolor nas divisórias, devido ao excesso de 
umidade 

Local 7º Andar 

  

 
 

Classificação 

Anomalia 

Exógena 

Criticidade 

Crítico Endógena 

Natural 

Funcional 

Médio 

Falha 

Planejamento 

Execução 

Operacional 
Mínimo 

Gerencial 

Descrição dos danos 

A ausência de manutenção na cobertura da edificação 
permitem a percolação de umidade para o interior da 
edificação, que se mantem confinado e acaba gerando bolor 
nos revestimentos. 

Recomendações Técnicas 

Recomenda-se o tratamento da cobertura, conforme 
especificado no Capítulo 8.3. Posteriormente, deve-se 
realizar a limpeza das divisórias com auxílio de hipoclorito de 
sódio e água. 
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10MATRIZ GUT 

 
O método GUT (Gravidade, Urgência, Tendência), é fundamentado na 

ponderação do grau de comprometimento (ou de criticidade) para cada anomalia e 

falha constatada. Dessa forma, se obtém um resultado numérico para cada 

incorreção técnica, o que torna viável a ordenação (ou priorização) dos itens que 

visam auxiliar no processo de tomada de decisão para a execução das manutenções 

corretivas ou preventivas. De maneira geral as criticidades possuem um peso 

conforme os Quadros 11 a 13. 

 

GRAU GRAVIDADE PESO 

Total Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício. 10 

Alta Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício. 8 

Média Desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício. 6 

Baixa Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros. 3 

Nenhuma Sem gravidade. 1 

Quadro 11: Classificação das criticidades, em relação à gravidade. 

 

GRAU URGÊNCIA PESO 

Total Evento em ocorrência. 10 

Alta Evento prestes a ocorrer. 8 

Média Evento com prognóstico em breve. 6 

Baixa Evento com prognóstico para adiante. 3 

Nenhuma Evento imprevisto. 1 

Quadro 12: Classificação das criticidades, em relação a urgência. 

 

GRAU TENDÊNCIA PESO 

Total Evolução imediata. 10 

Alta Evolução em curto prazo. 8 

Média Evolução em médio prazo. 6 

Baixa Evolução em longo prazo. 3 

Nenhuma Não irá evoluir 1 

Quadro 13: Classificação das criticidades, em relação a tendência. 
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11 MANUTENÇÃO 

 

Ao analisar todas as condições constatadas na ocasião da vistoria, bem como 

todos os documentos fornecidos, fica evidente a fragilidade da edificação no quesito 

manutenção. É importante salientar que a edificação foi construída na década de 70, 

sendo assim, medidas de manutenção preventiva e corretiva, devem ser mais 

rotineiras, sendo necessário a execução de retrofit em diversos sistemas, visto que a 

vida útil dos mesmos já fora extrapolada.  

Aduz-se ainda que conforme pesquisas realizadas sobre a edificação, foi 

possível observar que o mesmo apresenta dificuldade financeiras, ou seja, eventuais 

manutenções preventivas e corretivas, ficam extremamente prejudicas. As referidas 

afirmações sobre as condições financeiras do condomínio em questão foram 

relatadas por uma mídia local, conforme ilustra a Figura 77. 

 

 
Figura 77 – Recorte de tela realizado da matéria sobre a edificação objeto de estudo, disponível em 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/cacau-menezes/moradores-de-predio-historico-de-floripa-
temem-precariedade-da-estrutura 

 

A gestora da edificação mesmo com todas as intercorrências mencionadas 

anteriormente, realizou um laudo técnico da edificação com uma empresa de 

engenharia, a fim de compreender o estado e a gravidade dos danos, de modo a 

fornecer embasamento necessário para as medidas de correção e restauração da 

edificação. O respectivo documento está juntado ao Anexo A deste laudo técnico.  

  

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/cacau-menezes/moradores-de-predio-historico-de-floripa-temem-precariedade-da-estrutura
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/cacau-menezes/moradores-de-predio-historico-de-floripa-temem-precariedade-da-estrutura
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este Laudo foi desenvolvido por solicitação do CAU/SC e contempla o 

parecer técnico do(s) subscritor(es), elaborado com base nos critérios da ABNT NBR 

16747:2020. O presente documento é composto de 201 (duzentas e uma) páginas 

impressas frente e verso, rubricados. Desta forma, responsabilizamo-nos pelas 

informações relativas ao imóvel e aos ensaios realizados no Edifício Henrique 

Bernhouser, localizada na rua Trajano, 168, Centro, município de Florianópolis/SC. 

 

 

Florianópolis, Quarta feira, 13 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 
 

Eng. Civil José João de Andrade Neto Eng. Civil Matheus de Cezaro Menegatti 

CREA/SC 167188-8 CREA/SC 171543-0 
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APÊNDICE A – MATRUZ GUT 

Capítulo Local/sistema Gravidade Urgência Tendência Grau de 
Criticidade 

7 Elementos estruturais  10 10 10 1000 
6 / 8.9 / 9.1.2 / 9.2.3 / 9.3.3 / 

9.4.3 / 9.5.4 Fachada e esquadrias  10 10 10 1000 

8.4 Reservatório superior  10 10 10 1000 

8.8 / 9.2.6 / 9.3.6 / 9.4.6  Sistema preventivo de incêndio (área comum e 
privativa) 

10 10 10 1000 

8.3 Cobertura 10 10 10 1000 
8.12 Elevadores  10 10 8 800 

8.7 / 9.1.3 / 9.2.2 / 9.3.2 / 9.4.2 / 
9.5.2 Elétrica/dados (área comum e privativa) 10 8 8 640 

8.5 Acessibilidade 10 10 6 600 
8.2 Impermeabilização  8 8 8 512 

8.10 / 9.1.1 / 9.2.1 / 9.3.1 / 9.4.1 / 
9.5.1 

Revestimento argamassado (área comum e 
privativa) 

6 6 8 288 

8.1 Cisterna  6 6 6 216 

8.13 
Sistema de proteção de descargas atmosféricas 

(SPDA) 
6 6 6 216 

8.11 / 9.1.4 / 9.2.4 / 9.3.4 / 9.4.4 / 
9.5.5  

Sistema hidrossanitário (área comum e privativa) 6 6 6 216 

8.6 Forro de gesso (área comum) 3 6 6 108 
9.2.5 / 9.3.5 / 9.4.5 / 9.5.3 Revestimento de piso (áreas privativas) 6 3 6 108 

9.5.6 Divisórias de eucatex (áreas privativas) 3 6 3 54 
 

Quadro 1 – Matriz GUT Geral  

 



 

 

APÊNDICE B – RECUPERAÇÃO DE MANCHAS DE UMIDADE, EMPOLAMENTO 

E DESCOLAMENTO DA PINTURA 

 

Deve-se realizar a raspagem e lavar as áreas manchadas, com 

empolamentos e descolamento da pintura com hidrojateamento e solução de 

hipoclorito de sódio. Após a lavação e completa secagem das paredes de alvenaria, 

aplica-se selador e, posteriormente, realiza-se a repintura. 

Salienta-se que a recuperação das respectivas anomalias, só devem ser 

realizadas após a completa intervenção na causadora do problema. Sendo assim, 

deve-se atentar aos detalhes estabelecidos no corpo deste laudo.  

  



 

 

APÊNDICE C – RECUPERAÇÃO DE FISSURAS 

 

Fissuras em ambientes internos e/ou ocasionadas por movimentações 

higroscópicas/higrotérmicas.  

 

As fissuras em ambientes internos e/ou ocasionadas por movimentações 

higroscópicas/higrotérmicas devem ser tratadas conforme prescrições a seguir. 

Salienta-se que em regiões onde existe a influência de umidade (fissuras 

higroscópicas), devem ser realizadas as correções posteriormente ao tratamento da 

origem da umidade, conforme diagnóstico no corpo do laudo técnico.  

 

• Remover toda a película de tinta em uma faixa de 5 cm para cada lado da 

fissura existente e realizar a abertura das fissuras em V com riscador de 

fórmica; 

• Realizar a limpeza do substrato; 

• Fazer aplicação de material selante acrílico (Recomenda-se SikaCryl 203 – 

Sika ou Selante acrílico – Vedacit); 

• Aplicação de duas demãos de selador acrílico (Suvinil). Ressalta-se que entre 

as duas demãos, deve-se aplicar tela de poliéster sobre o eixo da fissura; 

• Aplicação de massa corrida (ambiente interno) ou massa acrílica (ambiente 

externo), realizando após a secagem o lixamento da região e limpeza; 

• Aplicação de duas demãos de pintura com tinta premium em toda a região 

avariada, ou seja, em todo o pano; 

 

Fissuras ocasionadas por ancoragem/amarração inadequada 

 

Para recuperação das aberturas causadas por ancoragem/amarração 

inadequada, deve ser realizada o seguinte procedimento executivo.  

 

• Remover todo o revestimento de argamassa existente em uma faixa de 25 cm 

para cada lado da fissura; até encontrar os componentes de alvenaria e 

estrutura, com cuidado para não danificar os blocos; se houver dificuldades e 



 

 

perceber que poderão ocorre danos localizados, a remoção deve ser feita 

parcialmente;  

• Limpar a região com uma trincha, removendo poeiras e materiais soltos; 

• Fixar a tela eletrosoldada 20x20mm, mediamente distendida, traspassando a 

fissura em 25 cm para cada lado, caso necessário fazer a fixação da mesma 

no formato em L;  

• Realizar novamente a limpeza da localidade; 

• Saturar a superfície com água; 

• Aplicação de chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, em volume, 

utilizando aditivo de aderência na massa; 

• Aguarda cura mínima por 24 horas; 

• Aplicar argamassa de reboco pronta nestas regiões; 

• Executar cura úmida da argamassa por meio de aspersão com água durante, 

no mínimo, 03 dias. A cura serve para evitar formação de fissuras de retração 

na argamassa de reboco; 

• Após 07 dias, realizar a aplicação de selador acrílico, massa corrida e 

posterior pintura. 

 

Fissuras ocasionadas por ausência de juntas de movimentação  

 

Nos locais onde estão presentes trincas devido à ausência de junta de 

dilatação, recomenda-se a abertura de tal junta, preenchimento com delimitador de 

profundidade e posterior calafetação. 

  



 

 

APÊNDICE D - CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS PÉTREOS 

E METÁLICOS 

 

Essas regiões necessitam ser devidamente calafetadas, em todo o seu 

perímetro, com selante a base de poliuretano (PU) impedindo que a água, ar ou 

outras substâncias entrem no interior da edificação. Recomenda-se que sejam 

utilizados produtos de fabricantes renomados no mercado (Quartzolit, Vedacit e 

Sika). 

  



 

 

APÊNDICE E – RECUPERAÇÃO DE CORROSÃO DE ARMADURA 

 

O processo de intervenção dos elementos estruturais é similar para vigas e 

lajes, com algumas pequenas diferenças nos pilares. Os itens a seguir ilustram um 

passo a passo para realização destas etapas. 

 

Vigas e Lajes 

 

Inicialmente as vigas devem ser escoradas com o uso de escoras do tipo 

telescópicas metálicas, sendo posicionadas na laje e em regiões onde não haverá 

necessidade de intervenção. Após o escoramento, pode-se iniciar com a demolição 

do reboco e escarificação do concreto deteriorado nas regiões de fissuras. 

Salienta-se que sejam utilizados martelos pneumáticos ou elétricos, leves 

(aproximadamente 5 kg). Todo o concreto envolto das armaduras deve ser 

removido, e em profundidade de cerca de 2 cm após atingir a armadura. A Figura 78 

ilustra um esquema para o corte da região de concreto. 

 

 
Figura 78 - Corte do concreto. 

 

É importante salientar, como já mencionado anteriormente, que se deve tomar 

cuidado para não remover concreto sadio além da quantidade necessária, pois esta 

ação pode comprometer a segurança estrutural. Ao atingir a região com concreto 



 

 

sadio, o mesmo deve ser apicoado, de forma a manter sua superfície regular, 

conforme mostra a Figura 79. 

 

 
Figura 79 - Formas de apicoamento do concreto. 

 

Deve-se prosseguir para a limpeza, onde seu mecanismo está baseado na 

abrasão e consiste na eliminação dos produtos da corrosão pela passagem de 

partículas rígidas na superfície do aço. As maneiras mais usuais deste método são 

por escovação, lixamento ou jateamento de materiais abrasivos. Recomenda-se a 

utilização de lixamento manual nas armaduras, de forma e remover todos os 

produtos de oxidação e para o concreto, o procedimento de limpeza mais adequado 

é o jateamento de materiais abrasivos ou o hidrojateamento. 

Após a escovação, realizar o jateamento com ar comprimido para a remoção 

de toda a poeira, e posteriormente fazer a lavagem da região com brocha/trincha 

para aplicação de produtos anticorrosivos que irão funcionar como proteção catódica 

para as armaduras. Para a aplicação do produto (recomenda-se o Armatec Zn - 

Vedacit). na armadura, a superfície deve estar seca e deve-se evitar ao máximo a 

aplicação nas regiões de concreto em redor da armadura. A aplicação deve ser 

realizada conforme prescrição do fabricante, com os devidos tempos de secagem e 

demãos especificados no manual do produto. 



 

 

Ressalta-se que não há a necessidade de reforço nas vigas de concreto. 

No entanto, caso haja alguma barra com perda de seção superior a 10% da 

área, a mesma deve ser reforçada conforme o esquema mostrado na Figura 80. 

 

 
Figura 80 - Esquema de reforço da viga. 

 

Estas barras devem ser ancoradas ao concreto íntegro da região, com o uso 

de adesivo estrutural epóxi, respeitando os valores de ancoragem () mínimo, 

conforme mostra a Figura 81. 

 

 
Figura 81 - Posicionamento do reforço da viga. 

 

Para a ancoragem das barras no concreto, é necessário realizar a furação do 

concreto com broca de diâmetro superior ao da armadura a ser inserida mm, e 

posterior limpeza da região com escova e aspirador de pó. Para a realização deste 

traspasse, devem ser utilizadas barras de aço CA50 com diâmetro de 8mm com um 

comprimento de ancoragem mínimo (le) de 10 vezes o diâmetro da armadura em 



 

 

cada lado. Após a realização da limpeza, o adesivo estrutural epóxi (Tecfix EP 

Quartzolit) deve ser aplicado, sendo necessário que a superfície do concreto deva 

estar limpa, podendo estar seca ou úmida.  

Após a secagem do produto anticorrosivo, umedecer as regiões de concreto 

próximas a armadura e deixá-las num estado de Superfície Saturada Seca (SSS), e 

após 12 horas realizar a mistura da argamassa de reparo (Weber Reparo Estrutural- 

Quartzolit), com as devidas adições de água conforme prescrições do fabricante. É 

importante ficar atento também em relação ao tempo em aberto máximo de 40 

minutos. 

A aplicação deve ser realizada com as mãos, protegidas por luvas de 

borracha e com colher de pedreiro, preenchendo toda a área a ser recuperada. Após 

o tempo de puxamento, realizar o acabamento com desempenadeira de plástico ou 

de madeira. As regiões devem ser curadas por meio de aspersão úmida, por três 

dias, sendo possível realizar a execução do revestimento cimentício após 7 dias. 

Após a remoção das escoras e cura do elemento estrutural, pode-se realizar a 

limpeza da base e lixamento para abertura dos poros, lavação com hidrojateamento 

e aplicação do chapisco industrializado, recomenda-se a utilização de chapisco 

colante Quartzolit – Weber, que deve ser curado por aspersão úmida 3x ao dia 

durante 3 dias. 

A argamassa de reboco deve ser confeccionada com traço adequado, e com 

espessura não superior a 2 cm, que também deve ser curada por aspersão úmida 

por pelo menos 7 dias. Após 7 dias da aplicação da argamassa, o revestimento está 

pronto para receber o selador e posteriormente a pintura. Recomenda-se a utilização 

do Suviflex (Suvinil) como selador impermeabilizante e pintura acrílica. 

 

 Pilares 

 

Inicialmente os pilares devem ser escorados com o uso de escoras do tipo 

telescópicas metálicas, onde cada viga que descarrega no pilar deve receber pelo 

menos 3 escoras, sendo duas próximas ao pilar e a outra no meio do vão. Após o 

escoramento pode-se iniciar com a demolição do reboco e escarificação do concreto 

deteriorado nas regiões de fissuras. 

Salienta-se que sejam utilizados martelos pneumáticos ou elétricos, leves 

(aproximadamente 5 kg). Todo o concreto envolto das armaduras deve ser 



 

 

removido, e em profundidade de cerca de 2 cm após atingir a armadura. A Figura 82 

ilustra um esquema de como deve ser feito o corte e exposição da armadura dentro 

da superfície de concreto. 

 

 
Figura 82 - Corte do concreto. 

 

É importante salientar, como já mencionado anteriormente, que se deve tomar 

cuidado para não remover concreto sadio além da quantidade necessária, pois esta 

ação pode comprometer a segurança estrutural. Ao atingir a região com concreto 

sadio, o mesmo deve ser apicoado, de forma a manter sua superfície regular, 

conforme mostra a Figura 83. 

 



 

 

 
Figura 83 - Formas de apicoamento do concreto. 

 

Deve-se prosseguir para a limpeza, onde seu mecanismo está baseado na 

abrasão e consiste na eliminação dos produtos da corrosão pela passagem de 

partículas rígidas na superfície do aço. As maneiras mais usuais deste método são 

por escovação, lixamento ou jateamento de materiais abrasivos. Recomenda-se a 

utilização de lixamento manual nas armaduras, de forma e remover todos os 

produtos de oxidação. Para o concreto, o procedimento de limpeza mais adequado é 

o jateamento de materiais abrasivos ou o hidrojateamento. 

Após a escovação, realizar o jateamento com ar comprimido para a remoção 

de toda a poeira, e posteriormente fazer a lavagem da região com brocha/trincha 

para aplicação de produtos anticorrosivos que irão funcionar como proteção catódica 

para as armaduras. Para a aplicação do produto (recomenda-se o Armatec Zn - 

Vedacit)1. na armadura, a superfície deve estar seca e recomenda-se ao máximo 

evitar a aplicação nas regiões de concreto em redor da armadura. A aplicação deve 

ser realizada conforme prescrição do fabricante, com os devidos tempos de 

secagem e demãos especificados no manual do produto. 

Após a secagem do produto anticorrosivo, umedecer as regiões de concreto 

próximas a armadura e deixá-las num estado de Superfície Saturada Seca 2(SSS) e 

 
1 Armatec Zn é encontrado comercialmente como protetor anticorrosivo a base de zinco.  
2 Superfície Saturada Seca é aquela em que a superfície se encontra saturada, porém sem 

escorrimento/gotejamento de água. 



 

 

após 12 horas realizar a mistura da argamassa de reparo (Weber Reparo Estrutural- 

Quartzolit), com as devidas adições de água conforme prescrições do fabricante. É 

importante ficar atento também em relação ao tempo em aberto máximo de 40 

minutos. 

A aplicação deve ser realizada com as mãos, protegidas por luvas de 

borracha e com colher de pedreiro, preenchendo toda a área a ser recuperada. Após 

o tempo de puxamento, realizar o acabamento com desempenadeira de plástico ou 

de madeira. As regiões devem ser curadas por meio de aspersão úmida, por três 

dias, sendo possível realizar a execução do revestimento cimentício após 7 dias. 

Após a remoção das escoras e cura do elemento estrutural, pode-se realizar a 

limpeza da base e lixamento para abertura dos poros, lavação com hidrojateamento 

e aplicação do chapisco industrializado, recomenda-se a utilização de chapisco 

colante Quartzolit – Weber, que deve ser curado por aspersão úmida 3x ao dia 

durante 3 dias. 

A argamassa de reboco deve ser confeccionada com traço adequado, e com 

espessura não superior a 2 cm, que também deve ser curada por aspersão úmida 

por pelo menos 7 dias. Após 7 dias da aplicação da argamassa, o revestimento está 

pronto para receber o selador e posteriormente a pintura. Recomenda-se a utilização 

do Suviflex (Suvinil) como selador impermeabilizante e pintura acrílica. 

  



 

 

APÊNDICE F – IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Membrana acrílica estruturada em tela poliéster 

 

Este tipo de membrana fornece baixa absorção de água em longos períodos, 

apresenta proteção aos raios ultravioletas e intempéries, proporciona baixa retenção 

de fuligem, considerando que as manutenções sejam realizadas de maneira 

adequada. Além disso, é de fácil aplicação promovendo maior velocidade de 

execução. 

Com a superfície a ser impermeabilizada regularizada, limpa e seca, efetua-

se a aplicação da membrana líquida em três demãos feitas de maneira cruzada 

(horizontal e vertical), com intervalo de 3 horas, no mínimo, entre cada demão. O 

produto é comercializado pronto e pode ser aplicado com auxílio de um rolo ou 

trincha. A recomendação geral dos fabricantes é que a primeira demão seja diluída 

em água, na proporção de 10%. A tela de poliéster para reforço de 

impermeabilização deve ficar bem esticada e alinhada. É disposta entre a 1ª e a 2ª 

demãos da impermeabilização sendo revestida, posteriormente, com as demãos 

subsequentes de modo que a tela não fique aparente. Deve-se sobrepor, no mínimo, 

10 cm entre as emendas. 

A membrana líquida não deve ser aplicada em superfícies abaixo de 10ºC ou 

acima de 35ºC de temperatura, com o risco de comprometer os processos químicos 

de cura do produto. Em caso de chuva, a área deve ser protegida com uma lona 

para evitar o contato com a água. Para retomar a aplicação, é necessário aguardar 

os dias de estiagem para que a superfície esteja seca novamente. 

 

Manta aluminizada 

 

Na execução da manta deve-se atentar a diversos detalhes construtivos para 

a garantia de um bom desempenho deste elemento, conforme irá ser detalhado a 

seguir. 

1) A primeira etapa da execução da manta asfáltica aluminizada, se 

faz necessário a retirada de todo o sistema de cobertura atual 

(telhas e madeiramento), bem como a raspagem de toda a tinta 

nas regiões internas das platibandas. Conforme itens normativos, 



 

 

a manta deve ser instalada em superfícies porosas, fornecendo 

uma boa adesão do primer (imprimação) ao substrato. 

2) Após a retirada de todo o material da localidade, se faz 

necessário a realização de uma limpeza, de modo a retirar todos 

os vestígios de materiais, poeiras, vegetais, etc., com o objetivo 

de fornecer uma superfície adequada para a posterior camada de 

regularização. 

3) A superfície da laje deve ser regularizada com argamassa no 

traço 1:3 (cimento, areia grossa), com aditivos impermeabilizantes 

(recomenda-se Vedacit (vedacit) ou Sika 1 (Sika). Além disso, 

recomenda-se que seja realizado um caimento de 1% a 2% para 

as regiões dos ralos da localidade. A espessura do contrapiso fica 

a critério do responsável pela execução.  

4) Nas regiões de encontro entre parede da platibanda deve ser 

realizado as meias-canas ou chanfro. Estes elementos tem a 

finalidade de proteger os vértices contra a pressão da água. As 

meias-canas devem ser executadas com um raio mínimo de 5 cm, 

conforme mostra a Figura 84.  

5) Nas localidades ao redor dos ralos na camada de regularização, 

deve ser feito um rebaixamento em torno de 40x40cm, conforme 

recomendações da Figura 86. Ressalta-se que como o sistema de 

escoamento das águas da cobertura, são realizados por meio de 

ralos horizontais, semelhantes a barbacãs, deve ser realizado o 

referido rebaixamento nas paredes da platibanda e no contrapiso 

(camada de regularização).  

6) Após o rebaixamento, realizar recortes da manta aluminizada com 

as dimensões do rebaixamento e realizar a entrada da manta 

para o interior da tubulação.  

7) Realizado os detalhes de impermeabilização nos ralos, deve ser 

realizado o processo de imprimação, onde consiste na aplicação 

de uma demão de primer com 24 horas de cura, sendo aplicado 

com rolo de lã a frio. 

8) Após a cura do primer aplicado, realiza-se a aplicação da manta 

aluminizada o qual é aplicado a quente com utilização de 



 

 

maçarico. Deve ser iniciar a colocação da cota mais baixa para a 

mais alta, com uma sobreposição de 10 cm, conforme 

estabelecido pela ABNT NBR 9574:2008 – Impermeabilização – 

Execução. A manta deve ser colocada até a cota mais alta 

possível da parede da platibanda, para posterior colocado de rufo 

tipo capa de alumínio, conforme mostra a Figura 85.  

9) Em todas as localidades onde houve a sobreposição de mantas, 

bem como pontos de recortes, deve ser realizado um acabamento 

com colher de pedreiro a quente (biselamento); 

10) Após a aplicação da manta deve ser realizado o teste de 

estanqueidade, que consiste na aplicação de uma lâmina de água 

em todo a localidade impermeabilizada por 72 horas, conforme 

estabelecido pela ABNT NBR 9574:2008 – Impermeabilização –

Execução. 



 

 

 
Figura 84 - Detalhe da execução da meia cana. 

 
Figura 85 - Detalhe virada de manta na platibanda. 

 

 

 
Figura 86 - Detalhe ralo. 

 

Após a aplicação da manta asfáltica aluminizada, se faz necessário a 

colocação de elementos no topo da platibanda que fornecem uma proteção contra a 

entrada de intempéries e evitam o escorrimento pela região da fachada, evitando 

assim manifestações patológicas nesta localidade. Recomenda-se que seja 

instalado o rufo tipo capa, conforme Figura 87. 

 



 

 

 
Figura 87 - Detalhe para rufo do tipo capa.  

(Fonte: Manual técnico fabricante Calha Forte) 

 

Ressalta-se que a execução da manta asfáltica aluminizada, deve ser 

realizada por empresa especializada, com funcionários utilizando EPI’s e 

ferramentas adequadas, bem como o serviço deve ser acompanhado por 

profissional devidamente registrado nos conselhos pertinentes (CREA ou 

CAU), com emissão de anotação ou registro de responsabilidade técnica.  
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CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Edificação : Comercial    

Nome : Condomínio do Edifício Henrique Berenhauser            CNPJ: 82.703.596/0001-50 

Endereço  : Rua Trajano, nº18 – Centro - Florianópolis/SC. 
      

Vistoriadores : Eng. Civil Anderson Leite 

Eng. Civil Jean Carlos dos Santos 

Data : 25/04/2018 

 

DESCRIÇÃO GENÉRICA DA EDIFICAÇÃO 

a. Edificação comercial, constituída por nove pavimentos, sendo os dois primeiros 
pavimentos ocupados com lojas comerciais (térreo e sobreloja), seis pavimentos 
tipo, com salas comerciais, e um ático com zeladoria. A edificação possui ainda, uma 
de casa de máquinas do elevador, e um reservatório superior de água potável. A sua 
ocupação se dá basicamente por entidades e organizações ligadas ao governo do 
Estado e do município, e empresas privadas, principalmente nos dois primeiros 
pavimentos; 

b. O edifício possui projeto aprovado em 07/05/1970 na prefeitura municipal de 
Florianópolis, sob o número 17.440, e alvará de licença emitido em 08/05/1970 sob o 
número 598. O projeto preventivo contra incêndio foi aprovado em 25/03/2009, sob 
o número 17.267 no Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina; 

c. Estrutura executada em concreto armado, moldado no local; 

d. Alvenaria executada com tijolo cerâmico, rebocada e pintada; 

e. Esquadrias com portas de madeira / alumínio e vidro, e janelas com perfis de aço 
(original do prédio) e algumas substituídas por alumínio; 

f. Cobertura executada com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento 6mm. 
 

OBJETIVO 

O presente documento foi contratado pela Sra. Mariana Castro, síndica do Condomínio, 
e elaborado pelos engenheiros civis e de segurança do trabalho, Anderson Leite e Jean 
Carlos dos Santos, devidamente registrados no CREA/SC, sob o número 045.654-4 e 
046.548-7 respectivamente, e tem por objetivo: 

a. Apresentar as patologias existentes na edificação; 

b. Fornecer diretrizes para resolução dos problemas detectados. 

 

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Para a detecção das patologias foram vistoriados todos os compartimentos, de 
todos os pavimentos da edificação e feita entrevistas com algumas pessoas que 
trabalham no edifício. A apresentação dos resultados se dará por meio de fotos e 
da descrição das anomalias encontradas, primeiramente nas fachadas, e 
posteriormente por pavimento, iniciando-se pelo topo do edifício, onde foram 
encontradas as patologias mais graves e emergenciais. 
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Foto 1: Fachada Frontal – Nesta foto observa-se os seguintes problemas: 
 

a. Esquadrias de ferro com elevado grau de oxidação, prejudicando o funcionamento, 
e provocando manchas nos revestimentos da fachada, afetando a estética da 
edificação. Também foi observada a falta de vidros em algumas esquadrias, 
principalmente em locais que abrigavam aparelhos de ar condicionado do tipo 
janela e a falta de vedação adequada entre as esquadrias e as paredes. Estes 
problemas ocasionam a pulverulência (esfarelamento / massa podre) em diversas 
regiões, provocada pela umidade de fora para dentro da edificação; 

b. Foi observado o desplacamento de cerâmica e reboco na divisa entre os prédios, 
entre o sexto e sétimo pavimento da edificação. Esta anomalia pode ter diversas 
origens, desde a falta de cuidados na execução, problemas pontuais com materiais 
aplicados naquele local, ou ainda interferências externas. A sua recuperação é de 
fácil execução, demandando apenas cuidados com aplicação de materiais corretos, 
e equipamentos para trabalhos em altura. Vale ainda conferir se a estrutura de 
concreto possui uma adequada camada de recobrimento da armadura de aço, de no 
mínimo 1,5cm (cobrimento exigido pela norma na época da construção), quando da 
execução dos reparos; 

c. As tubulações de PVC aparentes, instaladas para drenagem da condensação dos 
aparelhos de ar condicionado, estão com inclinações inadequadas em alguns 
pontos, não atendem a função para a qual foram executadas. 
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Foto 2: Fachada Frontal (térreo e sobreloja) – Nesta foto observa-se os seguintes 
problemas: 

a. A marquise da edificação apresenta desnivelamento na sua extremidade, provocada 
pela execução dos diversos tipos de revestimento, prejudicando a estética; 

b. O ponto de iluminação na marquise, em frente a entrada principal da edificação está 
sem luminária ou placa cega, e com isto, com cabos elétricos aparentes; 

c. As paredes da fachada apresentam vários furos, alguns com grandes diâmetros para 
infraestrutura para aparelhos de ar condicionado, que provocam infiltrações nas 
paredes; 

d. Os revestimentos cerâmicos apresentam falhas no rejuntamento, inclusive com 
presença de vegetação. Observa-se também vegetação dos tubos de drenagem da 
marquise; 

e. Devido ao rebaixamento da marquise em frente à loja Massa Viva, não há como 
constatar se existe problema de infiltração. Fica a sugestão de aplicação de manta 
asfáltica aluminizada poliéster, espessura 4mm, principalmente porque a edificação 
tem apresentado problemas deste tipo em outros pontos, dada a vida útil da 
impermeabilização; 

f. Na lateral esquerda da estrutura de concreto em balanço (laje teto da sobreloja), 
verifica-se o desplacamento de parte do concreto, reboco e revestimento cerâmico. 
Este problema pode ter sido causado pelo pouco recobrimento da armadura, 
agravado por interferência externa na execução das tubulações de drenagem do ar 
condicionado. 
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Foto 3: Fachada Lateral – Nesta foto ficam evidentes os seguintes problemas: 
 

a. Necessidade de tratamento da fachada, através da lavação, eliminação de fissuras, 
trincas e execução de nova pintura. Quando da utilização de pigmentos orgânicos 
ou inorgânicos nas tintas ocorre uma perda natural da cor (tonalidade) devido à 
ação do intemperismo e principalmente devido aos efeitos dos raios ultravioletas do 
sol. A tinta a ser utilizada se enquadrará no parâmetro de alto padrão, tinta de boa 
qualidade, na classificação primeira linha, com índice de resina (aglutinante 
impermeável) satisfatório, fazendo com que essa perda de tonalidade transcorra de 
forma natural, com índice de perda da tonalidade principal na ordem de 10% a 20% ao 
ano, dependendo da face do edifício exposta a maior incidência dos raios solares e 
da tonalidade empregada; 

b. Também se verifica a ausência de capas com pingadeiras nos topos das paredes. 
Dada à natureza higroscópica dos materiais de construção empregados nos 
revestimentos da fachada, como cimento, areia, cal, concreto, todos possuem 
“atração” molecular por água, e a retenção de umidade propicia o surgimento de 
fungos. Estes organismos expelem uma substância ácida que atacam estes 
materiais, provocando pulverulência (esfarelamento/massa podre), trincas, e por 
consequência afetam a pintura interna e principalmente externa da edificação; 

c. Na substituição das janelas recomenda-se a instalação de peitoris de granito com 
pingadeiras. O acúmulo de água em bordas de peitoris provoca trincas e formação 
de fungos, que ao longo do tempo prejudicam o revestimento interno. 
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Foto 4: Fachada Lateral (parcial) – Nesta imagem fica evidente a necessidade de 
substituição das esquadrias de ferro, que estão oxidadas e apresentam problemas de 
funcionalidade e vedação. Também há necessidade de se fazer melhorias na rede de 
drenagem dos aparelhos de ar condicionado, e no “remendo” feito em parte do 
revestimento externo (canto inferior esquerdo da foto), que apresenta textura diferente 
do restante da fachada. 

 
Foto 5: Fachada Lateral (parcial) – Nesta foto verifica-se, além das patologias identificadas 
nas fachadas e esquadrias, a necessidade de melhorar a fixação do tubo de PVC, e a 
retirada dos suportes de metal para aparelhos de ar condicionado. 
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Foto 6: Fachada Fundos (parcial) – Assim como na fachada lateral, nesta foto fica 
evidenciada a necessidade de tratamento da fachada. As questões relacionadas às descidas 
do SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) serão descritas adiante, em 
item específico. 
 

                      
Foto 7: Visão geral do telhado                                      Foto 8: Vegetação nas calhas 

            
Foto 9: Telhas sem parafusos                                 Foto 10: Problema nos rufos 
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Foto 11: Vista do telhado da zeladoria         Foto 12: Forro e estrutura de madeira da zeladoria 
 
As fotos de números 7 a 12 ilustram a atual situação dos telhados. A falta de manutenção 
preventiva acarretaram os seguintes problemas no telhado, calhas e rufos: 

a. A cobertura apresenta diversas telhas trincadas, rachadas e parcialmente porosas 
(enfraquecidas), e diversos pontos com emendas improvisadas. Grande parte dos 
problemas se deve principalmente ao atingimento da vida útil, que resulta na perda 
de durabilidade. Em curto prazo, o condomínio deverá efetuar a substituição das 
telhas existentes, por telhas novas de fibrocimento, com espessura mínima de 6 
mm, ou substituir por telhas metálicas galvanizadas tipo sanduiche. Detectou-se 
também que as borrachas vedantes dos parafusos de fixação das telhas estão 
ressecadas, tendo já perdido sua função que seria a de evitar a vibração provocada 
por ventos, e a vedação às águas das chuvas. Foram também encontrados diversos 
pontos de fixação com ausência de parafusos de fixação;  

b. As calhas de alumínio apresentam em alguns trechos, problemas de declividade 
resultando em acúmulo de materiais orgânicos e vegetação. Em alguns pontos 
verificam-se falhas na vedação junto às paredes. A edificação apresenta também 
problemas de vedação nos rufos. O Condomínio deverá contratar empresa 
especializada em calhas e rufos para fazer as devidas correções e substituições; 

c. O telhado da zeladoria deverá ser substituído na íntegra, ou seja, incluindo a 
estrutura de madeira, telhas e forro.  

 

          
Foto 13: Reservatório superior de água                 Foto 14: Laje de cobertura do reservatório 
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Foto 15: Detalhe da alimentação elétrica da boia de nível 
 
Nas fotos de números 13 à 15, ficam caracterizados os seguintes problemas: 

a. O reservatório superior apresenta um sistema de impermeabilização tipo flexível, 
por manta asfáltica. Observa-se que a manta se encontra muito deteriorada e 
descolada das paredes em alguns pontos, não atendendo mais a função para a qual 
foi projetada. Será necessária a execução de uma nova impermeabilização, em 
substituição à existente. Recomenda-se a utilização de impermeabilizantes à base 
de resina de poliuretano, que forma uma membrana super flexível, elástica e com 
alto poder de alongamento, e que não alteram a potabilidade da água; 

b. A laje de cobertura do reservatório superior também apresenta problemas na sua 
impermeabilização, sendo necessária a execução de uma nova, e neste caso, com 
aplicação de manta asfáltica aluminizada estruturada com poliéster, espessura 
mínima de 4 mm. Para isto, faz-se necessária a lavação da laje para retirada dos 
resíduos orgânicos, e aplicação de camada de imprimação com emulsão asfáltica. 

c. O cabo condutor de energia elétrica que alimenta a boia de nível do reservatório 
superior está solto sobre a laje, inclusive com emenda exposta às intempéries. Deve-
se corrigir esta instalação urgentemente, embutindo o eletroduto e caixa estanque 
tipo aquatic para área externa, e fazer a alimentação através da laje de cobertura, e 
não pela mureta ao redor da abertura para acesso ao reservatório, como mostra a 
foto 15;  

d.  A tampa de concreto da caixa d’água está em estado precário, e não veda 
corretamente o reservatório. Devido ao seu elevado peso, dificulta o acesso à 
limpeza e/ou manutenção. Aconselha-se a substituição por uma tampa em metal 
galvanizado e pintado eletrostaticamente com tinta a base de pó de poliéster 
(polímero termo-endurecível) na cor branca. Esta tampa deve ter sistema de 
abertura com duas dobradiças tipo gonzo, bordas dobradas e dispositivo para 
colocação de cadeado, evitando desta forma, que qualquer pessoa tenha acesso, e 
garanta que águas pluviais em contato com materiais orgânicos, não contaminem a 
água reservada. 
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Foto 16: Armadura exposta de pilar                           Foto 17: Depósito – Armadura exposta 

           
Foto 18: Laje externa – Armadura exposta        Foto 19: Desplacamento de concreto 
 
As patologias em concreto armado ocorrem normalmente nas partes externas das 
estruturas, potencializadas pela ação de agentes externos, como ácidos, sais, e gases. Nas 
fotos 16 a 19 acima ficam evidentes a exposição das armaduras, com desagregação 
(desplacamento) de partes dos elementos estruturais de concreto. Dentre os motivos que 
levaram a esta situação, o principal é a falta de cobrimento ideal das armaduras, que as 
expõem a ação de substâncias agressivas que causam a oxidação e carbonatação das 
armaduras. Foram observadas em outras partes da estrutura, ocorrências de fissuras e 
rachaduras, que também devem sofrer intervenções. Os procedimentos para a 
recuperação estrutural serão descritos a seguir: 
 
Preparo e limpeza do Substrato 

 Escoramento do local a ser recuperado, caso necessário; 

 Limitações das áreas de trabalho através de demarcações e cortes; 

 Retirada de todo concreto solto, mal compactado e segregado até atingir o concreto são, 
utilizando-se escarificação mecânica ou escarificação manual, dependendo do local; 

 Retirada do concreto deteriorado e/ou contaminado em volta das barras, deixando um 
espaço mínimo de 20mm, para permitir a correta limpeza das mesmas; 

 Limpeza das armaduras através de escovamento manual (escova de aço) ou lixamento 
elétrico, até a retirada de todo material oxidado. Toda a carepa de laminação e produtos de 
corrosão deverá ser removida; 

 Nos casos onde a seção transversal do aço tenha perdido mais de 20% da área original, 
deverá ser adicionado reforço com o mesmo diâmetro, tipo e quantidade de aço corroído, 
com transpasse de 30 vezes o diâmetro da barra para cada lado do ponto de emenda. Será 
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utilizado o produto SIKADUR 31 ou similar, para promover a emenda entre a nova barra e o 
concreto; 

 Aplicação NITOPRIMER ZN, primer monocomponente, com alto teor de zinco, para a 
proteção das barras de aço contra a corrosão, decorrente de carbonatação ou ataque de 
cloretos. 

 
Reparos Superficiais localizados 

 Será aplicada ponte de aderência constituída por pasta de cimento aditivada com adesivo 
polimérico de base acrílica; 

 Em seguida será aplicado ANCHORMASSA S2, Weber Rep S2 ou similar, com espessura 
mínima de 25mm, ou seja, argamassa à base de cimento e polímero, pré-dosada e bi 
componente, isenta de retração atingindo elevada resistência inicial e final, com excelente 
aderência, resistência à flexão e baixíssimos níveis de permeabilidade o que garante a 
durabilidade do material. 

 
Reparos Profundos 

 Montagem e posicionamento da armadura de reforço, caso necessário; 

 Execução de formas estanques e rígidas através de madeirite plastificado, com cachimbo ou 
funil alimentador, fixadas ao substrato através de buchas e parafusos; 

 “Encamisamento” da seção da peça, através da concretagem utilizando ANCHORGROUTE 
PLUS ou similar, ou seja, miniconcreto fluido de alto desempenho. Material composto de 
uma combinação de cimento Portland, agregados devidamente graduados e aditivos 
especiais que controlam a fluidez e a expansão no estado fresco, minimizando a demanda 
de água, o que garante suas excelentes qualidades. 

 
Revestimento 

 Após o reparo estrutural, aconselha-se ainda o revestimento das peças através de 
argamassa de reboco com espessura mínima de 1,5 cm, ancorada através da aplicação de 
chapisco utilizando aditivo (Bianco ou similar). 

 
Pintura 

 Os serviços de pintura (aplicação de selador e da tinta acrílica) deverão ser executados 
somente 30 (trinta) dias após a execução do reboco nas superfícies recuperadas. 

 
Os serviços de recuperação estrutural são estritamente técnicos, e devem ser executados e 
supervisionados por profissionais especializados. Os trabalhos executados deverão 
respeitar as respectivas NRs, principalmente a NR18 (CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO) e a NR35 (TRABALHO EM ALTURA). 
A falta ou demora das ações para a reparação das estruturas comprometidas resultam em 
graves riscos. A degradação estrutural envolve a possibilidade de colapsos e acidentes com 
consequências sérias para os ocupantes e para a vizinhança da edificação. 
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Foto 20: Alvenaria sem reboco                       Foto 21: Alvenaria sem reboco e vegetação 

           
Foto 22: Rachadura junto à calha                  Foto 23: Trinca na base da abertura 

         
Foto 24: Detalhe peitoril de cerâmica         Foto 25: Detalhes de trinca, furo e peitoril 
 
A edificação apresenta problemas pontuais nas alvenarias e revestimentos de reboco 
externos e internos, como trincas, rachaduras, descolamento devido aos problemas já 
relatados nos elementos estruturais, e também, por falta de acabamentos, como ilustrados 
nas fotos 20 e 21. Neste caso, percebe-se que foram executados fechamentos com 
alvenarias de tijolos cerâmicos em rasgos e abertura para ar condicionado do tipo janela, e 
não foram realizados os serviços de acabamento com chapisco, reboco e pintura. Quando 
isto acontece, acaba gerando infiltrações devido à absorção de água pelos tijolos 
cerâmicos, ocasionando a degradação dos revestimentos internos, pintura e ainda 
provocando a formação de bolores e a proliferação de fungos. A solução para os 
problemas relatados é simples, bastando apenas executar o chapisco e reboco, e como 
acabamento final, a aplicação de três demãos de manta líquida, até que a pintura definitiva 
do prédio seja realizada.  
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Na foto 22 verifica-se uma rachadura provavelmente originada pelo descolamento na dobra 
da manta de impermeabilização da calha. Neste caso, deve-se retirar todo o reboco 
descolado, refazer a manta de impermeabilização da calha, executar a proteção mecânica 
com tela estrutural, e para acabamento final, aplicar chapisco, reboco e pintura com 
aplicação de três demãos de tinta acrílica, sobre uma demão de manta líquida. 
A imagem 23 retrata um problema encontrado em várias contravergas de janelas, de 
diversos pavimentos. Essas trincas podem ter sido formadas pela entrada de umidade 
provenientes da falta de vedação das esquadrias metálicas (de ferro), ainda originais do 
prédio. 
Nas fotos 24 e 25 ficam evidenciados os problemas nos peitoris de várias janelas, que foram 
executados com placas cerâmicas, e estão danificados em vários pontos, e a vedação entre 
estes elementos e as esquadrias já está comprometida. Verificou-se também que em 
algumas janelas, os peitoris foram instalados erradamente, sem inclinação adequada e/ou 
apresentam dimensões reduzidas, e neste caso, foram complementados até as janelas com 
argamassa cimentícia. Estes elementos para funcionarem corretamente, devem ficar parte 
deles sob a janela, inclinados para fora, e com pingadeira na sua extremidade exterior, de 
forma que as águas da chuva possam escorrer e pingar sem contato com a parede. A 
solução para este problema, passa pela substituição das janelas de ferro ainda originais do 
prédio, por janelas de alumínio ou PVC, que possuem excelente característica de vedação, e 
também a substituição dos atuais peitoris de placas cerâmicas, por peitoris de granito com 
pingadeiras. Uma solução paliativa para a falta de recursos financeiros para substituição 
integral dos elementos supramencionados seria a aplicação de poliuretano (PU) ao redor 
das esquadrias, e a execução de reparos nas janelas, com a substituição perfis, acessórios, 
e vidros quebrados, de forma a melhorar a vedação destas esquadrias, e pintura.  
Ainda com referência a foto 25, foram identificadas manifestações de trincas entre 
alvenarias e elementos estruturais, sejam elas por falta de ligações mecânicas entre estes 
elementos, ausência de telas de aço ou ainda causadas pelas variações térmicas ou 
higroscópicas. Além do comprometimento da harmonia visual, as trincas nas alvenarias de 
fachada constituem-se num caminho à penetração da água de chuva, promovendo a 
deterioração precoce do edifício, além do desconforto e de problemas de saúde a seus 
usuários. 
Foram identificados também furos em diversos pontos dos rebocos, por intervenção 
externa, muitos deles associados à fixação de suportes para aparelhos de ar condicionado. 
Os fechamentos dos furos é um serviço relativamente simples, mas que deve ser 
executado por profissionais especializados e que tenham curso de trabalhos em altura 
(NR35). As trincas nas paredes externas possuem espessuras pequenas e, portanto, de fácil 
resolução. Os profissionais devem utilizar uma ferramenta para abrir a trinca, formando um 
sulco em forma de “V”, e posteriormente aplicar um selante monocomponente flexível, 
com base em dispersões acrílicas, especialmente desenvolvidas para tratamento de trincas 
e fissuras externas, como por exemplo, o Sikacryl®-203 da marca Sika. 
Da mesma forma que em outros trabalhos nas fachadas, estes serviços devem ser 
executados por profissionais especializados. Os trabalhos executados deverão respeitar as 
respectivas NRs, principalmente a NR18 (CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO) e a NR35 (TRABALHO EM ALTURA). 
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  Foto 26: Casa de máquinas do elevador     Foto 27: Desplacamento de concreto 

        
Foto 28: Umidade e trinca horizontal          Foto 29: Armadura exposta 
 
A casa de máquinas do elavador precisa de vários tipos de intervenções de forma a sanar 
as patologias identificadas na visita técnica, dentre elas, problemas na estrutura de 
concreto armado, trincas, infiltrações entre outras que serão abordadas a seguir: 

a. A estrutura de concreto armado possui um pilar com armadura exposta (ver fotos 
26 e 29), inclusive com resíduos do desplacamento sobre o piso. Esta patologia tem 
entre suas causas, a falta de cobrimento adequado das armaduras, que oxidam 
com o tempo, ganhando volume e resultando no desplacamento do concreto. 
Ainda a respeito de problemas encontrados nas estruturas de concreto armado, na 
foto 27 fica caracterizado o desplacamento de concreto/reboco na parte inferior da 
viga. Os procedimentos para a recuperação estrutural são os mesmos descritos nas 
páginas 10 e 11 deste documento; 

b. Na foto 28 ficam caracterizados problemas de mofo em paredes, consequência de 
infiltrações pela laje de cobertura e trincas entre paredes de alvenarias e vigas de 
concreto. As patologias encontradas pelo lado interno são em grande parte, 
provocadas por problemas detectados pelo lado externo, e que já foram 
abordados neste documento; 

c. A pintura deste compartimento precisa ser totalmente refeita, desde a preparação 
através da lavação das paredes para retirada de mofo, tratamento de trincas, 
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aplicação de fundo preparador de parede, e por fim a pintura das paredes e teto 
com tinta acrílica acabamento fosco na cor branco neve. O piso deve receber 
também uma pintura com tinta específica para piso cimentado, na cor cinza claro, 
para melhorar o aspecto deste compartimento; 

d. Fica ainda a sugestão de substituição das esquadrias de ferro, por esquadrias de 
alumínio, com peitoris de granito com pingadeiras, e também a troca do exaustor 
existente, por um de menor dimensão, que atenda a troca de ar necessária para 
este compartimento.  
 

            
Foto 30: Depósito – Vista 1                              Foto 31: Depósito – Vista 2 

                    
Foto 32: Depósito – Saída para cobertura     Foto 33: Depósito – Vista 3 
 
O depósito localizado no ático da edificação está muito degradado e apresenta várias 
patologias que serão listadas a seguir: 

a. A umidade é a patologia mais significativa neste compartimento. Provenientes de 
problemas na impermeabilização da laje da cobertura, trincas, e falta de vedação 
em esquadrias e abertura para ar condicionado. A umidade gerou mofos no teto e 
em todas as paredes, e degradou o revestimento e a pintura; 

b. A armadura na laje de cobertura está exposta em alguns pontos, ocasionada pela 
combinação da infiltração na laje, e falta de cobrimento adequado da armadura. 
Após a execução da nova impermeabilização da laje de cobertura, deve ser 
realizada a recuperação estrutural, conforme procedimentos para reparos 
estruturais, já descritos neste documento; 

c. O compartimento apresenta algumas trincas verticais entre os elementos 
estruturais e alvenaria, bem como, em alguns pontos das paredes. Estas trincas 
devem ser tratadas conforme já especificado em parágrafo específico, antes da 
realização da pintura. 
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d. As esquadrias deste compartimento precisam ser substituídas, em especial a 
portinhola de acesso à cobertura, como pode ser verificado na foto 32. A abertura 
para ar condicionado de janela também deve ser fechada com alvenaria chapiscada 
e rebocada, com posterior pintura; 

e. As instalações elétricas serão abordadas em parágrafo específico, mas em especial 
neste compartimento, existe a necessidade urgente de substituição dos circuitos e 
instalação de luminárias. Atualmente o depósito apresenta iluminação deficiente e 
fiação exposta. 

 

             
Foto 34: Cozinha / Zeladoria – Vista geral      Foto 35: Cozinha / Zeladoria – Detalhe forro 
 
A cozinha / zeladoria do edifício fica localizada no ático da edificação. Na vistoria foram 
identificados os seguintes problemas neste compartimento: 

a. O forro de madeira está infestado de cupins, como pode ser verificado na foto 
35. A estrutura auxiliar de madeira que suporta o forro também foi atacada por 
cupins, e não atendem mais a função para qual foi projetada. Foi verificada 
também a necessidade de substituição da estrutura de madeira do telhado, e a 
cobertura com telhas de fibrocimento. Faz-se necessária a substituição tanto do 
forro, quanto da estrutura auxiliar. Sugere-se a utilização de estrutura auxiliar 
com perfis metálicos, e forros de PVC na cor branca, devido à facilidade de 
instalação e manutenção; 

b. Os problemas nos telhados da edificação já foram abordados anteriormente, e 
como este compartimento possui cobertura com estrutura de madeira e telhas 
de fibrocimento, fica o registro da necessidade de substituição integral do 
telhado, incluindo as calhas e rufos. Sugere-se a utilização de estrutura metálica 
galvanizada, com cobertura de telhas também metálicas, do tipo sanduíche, 
principalmente devido à rapidez na montagem, características termo acústicas, 
e vida útil elevada. 
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Foto 36: Escadaria – Acesso a casa de        Foto 37: Escadaria – Acesso depósito 
Máquinas do elevador. 

                 

             
Foto 38: Escadaria – Acesso sobreloja               Foto 39: Circulação – Sobreloja 
 
A escadaria e circulações (corredores) estão em boas condições, e apresentam apenas alguns 
problemas pontuais, de fácil resolução e com baixo custo. Os problemas detectados serão 
apresentados s seguir: 

a. Na escadaria foram detectados vários pontos com fiação exposta, por falta de placas de 
PVC para caixas de elétrica/telecom, ausência de eletrodutos ou luminárias, como pode 
ser observado nas fotos acima. O caso mais grave, e que deve ser logo corrigido é no 
trecho de escadaria de acesso ao barrilete, que apresenta uma gambiarra elétrica. 
Sugere-se que sejam colocadas todas as placas de PVC faltantes, bem como a reposição 
de luminárias ou placas cegas. Os trechos de cabos elétricos e de telecom expostos 
devem ser colocados dentro de dutos dedicados para cada sistema, do tipo antichama, 
com diâmetro compatíveis com o número e bitola dos cabos. Assim como nos demais 
compartimentos do edifício, existe a necessidade de substituição das janelas de ferro, 
que por falta de vedação, provocam infiltrações degradando a pintura. De forma a 
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melhorar a estética, fica a sugestão de pintura, com tratamento de fissuras e o 
fechamento de alguns furos encontrados nas paredes da escadaria; 

b. As circulações (corredores) apresentam os mesmos problemas detectados na escadaria, 
sendo mais graves, os cabos elétricos e de telecom expostos. No pavimento sobreloja, 
existem alguns problemas pontuais no forro removível, sendo por apresentar furos 
circulares sem luminárias, ou placas avariadas, que prejudicam a estética. Valem as 
mesmas recomendações feitas para a escadaria. 

 

            
Foto 40: Casa de bombas da cisterna                Foto 41: Quadro de comando das bombas 
 
A casa de bombas da cisterna apresenta alguns problemas conforme descrito abaixo: 

a. O principal problema encontrado neste compartimento foi na instalação elétrica. O 
quadro de comutação automática das bombas precisa ser revisto. A alimentação das 
bombas de recalque, e da boia elétrica de nível deve ser refeita (ver fotos 40 e 41). 
Sugere-se a instalação de eletroduto rígido, derivando da parte lateral do quadro de 
comando até uma caixa de passagem próxima às bombas, onde será feita a conexão dos 
cabos. Deve-se preferencialmente utilizar cabos tripolares (3 vias = F+N+T) do tipo PP; 

b. As instalações hidráulicas e o conjunto de bombas devem ser revisados. Uma das bombas 
apresenta a tubulação de recalque incompleta (curta) conforme mostra a foto 40; 

c. Por se tratar de um compartimento importante, onde parte da água é armazenada, fica a 
sugestão de se fazer uma limpeza adequada, com a retirada de materiais e equipamentos 
que não tem função, e posterior execução de pintura; 

d. Não foi possível vistoriar as condições da impermeabilização da Cisterna, mas devido ao 
tempo de construção do edifício e a inexistência de documento que comprove alguma 
intervenção, recomenda-se a execução de nova impermeabilização. 
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e. Substituição da tampa de concreto por metálica conforme descrito para o reservatório 
superior; 

f. Recomenda-se a limpeza e desinfecção anual feita por empresa especializada, com 
emissão de certificado. 
 

           
Foto 42: Subestação – Depósito inapropriado    Foto 43: Subestação – Infiltração pela exaustão 

          
Foto 44: Quadro elétrico sem portinhola             Foto 45: Subestação - Eletroduto mal fixado 
 
Uma subestação elétrica abrigada, como a existente neste prédio comercial, independente do 
nível de tensão, mantém em sua instalação diversos painéis, equipamentos e dispositivos 
elétricos, com a finalidade de proteger, monitorar, seccionar ou distribuir a energia elétrica. Uma 
simples inspeção visual ou visita técnica na subestação representa por si só risco para o 
observador ao adentrar a sala elétrica, pois, há perigos inerentes à própria instalação elétrica. 
Cuidados comportamentais adicionais ao adentrar em uma subestação são igualmente 
necessários, como evitar apontar para instalações e equipamentos. Isso porque num condutor, 
as cargas tendem a se espalhar uniformemente pela superfície, e em especial em regiões 
pontiagudas, a densidade superficial das cargas elétricas é maior do que em regiões planas ou 
arredondadas, o que é conhecido como poder das pontas, e é o princípio básico da operação dos 
para-raios. Outro cuidado importante é não tocar na carcaça metálica dos equipamentos, 
mesmo julgando-os aterrados. Um exemplo deste perigo da instalação é a existência de um 
barramento energizado não blindado que alimente eletricamente um transformador de 
potência. Este condutor ioniza o ar, alterando as propriedades dielétricas do mesmo ao seu 
redor, favorecendo a ocorrência de arcos elétricos. Essa é inclusive uma das razões pelas quais é 
proibido adentrar salas elétricas portando quaisquer adornos metálicos, que funcionam como 
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uma extensão condutora do seu corpo (como chaves, correntes, brincos, argolas, relógios, 
adereços metálicos nos cabelos, anéis, pulseiras).  
Alguns problemas pontuais e de fácil resolução foram detectados na vista técnica, como a 
presença de um contentor de lixo (ver foto 42), infiltração de águas pluviais pelo exaustor (ver 
foto 43), falta de portinhola no quadro elétrico a direita de quem entra na subestação (ver foto 
44), e eletroduto mal fixado (ver foto 45). Recomenda-se, por medidas de segurança, a solução 
imediata dos problemas apontados, começando pelo controle de acesso, onde somente pessoas 
habilitadas e com conhecimento técnico possam adentrar a subestação.  
Recomenda-se a manutenção preventiva do transformador por empresa especializada, com a 
verificação da qualidade do óleo e demais componentes, além da substituição dos quadros 
elétricos existentes. 
 

           
Foto 46: Quadro geral de telecom                     Foto 47: Detalhe do quadro geral de telecom 
 
No pavimento térreo, num compartimento embaixo da escada estão localizados os quadros de 
entrada de telecomunicações da edificação. Na visita técnica foram verificados os seguintes 
problemas: 

a. Assim como na subestação, neste local foram encontrados contentores de lixo da 
edificação. Sugere-se que o condomínio destine um local para armazenamento dos 
contentores de lixo, pois este local, além de inapropriado, não possui ventilação 
adequada; 

b. Os quadros de telecom que abrigam os cabos e blocos do tipo Bargoa, principalmente o 
da foto 47, necessitam ser substituídos por quadros novos. Também foi observada a 
existência de cabos expostos na interligação entre quadros, e na derivação para 
alimentação de algumas salas. Recomenda-se a substituição do quadro mostrado na foto 
47, e a execução de infraestrutura com eletrocalhas ventiladas para armazenar todo o 
cabeamento exposto; 
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c. Faz-se necessária a pintura das paredes e teto deste compartimento, de forma a 
melhorar o aspecto da sala; 

d. Recomenda-se a substituição da porta de entrada por uma composta por venezianas 
ventiladas de forma a melhorar a troca de ar deste compartimento. 

 
 

          
Foto 48: Problemas na impermeabilização      Foto 49: Loja térrea - Marcas de infiltração 
 

          
Foto 50: Impermeabilização inapropriada       Foto 51: Poço de luz – Cabos expostos 

         
Foto 52: Sala térrea - Problema no telhado     Foto 53: Loja térrea – Problema no rufo 
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Nos poços de luz da edificação foram detectados problemas de impermeabilização nas lajes 
descobertas (poço de luz), e no telhado da sala localizada no fundo do prédio. A seguir serão 
detalhados estes problemas que estão causando transtornos para os ocupantes da edificação, 
bem como, as respectivas soluções: 

a. Na foto 48 verifica-se que já foi realizada uma pintura com emulsão asfáltica, e também 
aplicação de manta aluminizada com o objetivo de sanar os problemas de 
impermeabilização sobre uma das lajes do poço de luz. Especificamente nesta laje, os 
problemas de impermeabilização estão refletindo na loja térrea atualmente ocupada pela 
franquia Massa Viva. As águas que infiltram na laje, pingam no forro de PVC e escorrem 
pela parede de cor alaranjada (ver foto 49), degradando a pintura, e causando 
transtornos, principalmente por ser uma loja de alimentação. Há ainda a suspeita que 
alguma tubulação de água do banheiro da sobreloja, localizado ao lado do poço de luz, 
esteja coma algum vazamento e contribua para o agravamento do problema. Para se ter 
certeza da causa, somente retirando todo o forro no teto da Massa Viva para inspeção 
detalhada, o que não foi possível. Observamos na visita, que a drenagem dos 
condicionadores de ar, executada com tubos de PVC externos nos poços de luz está 
precária e em vários pontos está pingando diretamente sobre as lajes, agravando ainda 
mais a infiltração. Em dias de chuva, segundo relatos dos funcionários da loja de 
alimentação, os problemas de infiltração se intensificam, corroborando com o 
diagnóstico de problemas na impermeabilização das lajes. Foi verificado que houve a 
tentativa de correção de infiltrações, com aplicação de emulsão asfáltica (ver foto 50), 
porém esta solução não é tecnicamente adequada, e não resolveu o problema, que está 
ocasionando infiltrações também em outras lojas. Para correção deste problema, faz-se 
necessária a aplicação de nova manta de impermeabilização em todo o piso, e nas 
paredes até a altura de 30 centímetros, e ainda o reforço na extremidade das mantas, 
com aplicação de manta líquida, a fim de evitar a infiltração de água por detrás da 
mesma. A nova manta de impermeabilização deve ser do tipo aluminizada, com poliéster 
em sua composição, e de espessura mínima de quatro milímetros. 

b. Os telhados localizados nos poços de luz, nos fundos da edificação apresentam 
problemas de rufos, calhas e telhas de fibrocimento rachadas/degradadas (ver fotos 52 e 
53). Assim como na cobertura, estes telhados precisam ser substituídos por novos. 
Sugere-se a execução de nova estrutura com perfis metálicos ou de madeira de lei 
(angelim pedra), cobertura com telhas onduladas de fibrocimento com espessura mínima 
de 6mm, ou no caso de disponibilidade de recursos, utilizar telhas metálicas, do tipo 
sanduíche. As calhas e rufos devem ser executadas preferencialmente com alumínio. Para 
acabamento, recomenda-se a colocação de forros de PVC, sustentados por perfis 
metálicos próprios para este tipo de forro; 

c. Nos poços de luz, sobretudo o mostrado na foto 51, observa-se a grande quantidade de 
cabos elétricos e de telecomunicações expostos. Estes cabos, em especial os elétricos, 
devem ser protegidos prontamente por eletroduto rígidos, do tipo antichama, de forma a 
evitar curtos circuitos; 

d. Recomenda-se também a revisão em todas as instalações pluviais e de drenagem dos 
aparelhos de ar condicionado da edificação. Observamos que as lajes dos poços de luz 
estão molhadas devido a problemas nestas instalações; 
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e. Ainda com relação aos poços de luz, sugere-se a retirada dos suportes de aparelhos de ar 
condicionado do tipo janela. Existem vários suportes metálicos oxidados que não estão 
sendo utilizados, e estão manchando as paredes. Também existem vários furos 
resultantes de suportes que já foram retirados, ocasionado infiltração pelo lado interno 
das salas. 

 
 
 

            
Foto 54: Vista da marquise da edificação           Foto 55: Problemas na marquise 
 
A marquise localizada na frente da edificação não apresenta visualmente problemas estruturais, 
uma vez que não foram identificadas fissuras, trincas ou rachaduras. Na inspeção realizada foi 
mensurada uma flecha máxima (desnível entre o apoio e a borda livre da laje) de cerca de 2 cm 
(dois centímetros), num vão de livre de 130 centímetros, o que está acima do aceitável 
atualmente pela NBR6118. Não se pode afirmar que essa flecha foi ocasionada pela deformação 
lenta da peça ou até mesmo por falha na execução da caixaria quando executada. Diante disso e 
considerando o fato que não existem armaduras expostas que desabonem o elemento, 
recomendamos a vistoria anual para acompanhamento. 
Alguns problemas pontuais, de fácil resolução foram encontrados na vistoria desse elemento, e 
serão detalhados abaixo: 

a. Limpeza para retirada de vegetação, restos de materiais e lixo, como pode ser observado 
nas fotos acima; 

b. Desobstrução dos três tubos de saída de água pluvial. Na foto 55, observa-se um destes 
tubos com vegetação no seu interior; 

c. Recomenda-se que quando forem executadas as impermeabilizações nas lajes dos poços 
de luz, que se faça também a aplicação de manta aluminizada na laje da marquise, de 
forma a reforçar a impermeabilização existente; 



 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EMPRESA CATARINENSE DE PROJETOS E OBRAS LTDA ME 
 
 

______________________________________________________________________ 
ECPO – EMPRESA CATARINENSE DE PROJETOS E OBRAS LTDA ME – CNPJ 24.118.456/0001-19 

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 698 – sala 319 – bloco B – Centro Comercial Campinas - Campinas – São José / SC. 

 

 

d. A mureta na extremidade da marquise apresenta alguns furos (ver foto 55), que podem 
ter comprometido a impermeabilização naquele ponto. Sugere-se a colocação de uma 
capa de alumínio com pingadeira, de forma proteger a extremidade da manta 
aluminizada a ser aplicada, e também preservar a fachada evitando que materiais 
orgânicos escorram pela face externa da marquise em dias de chuva. Antes da colocação 
da capa de alumínio, recomenda-se fazer o alinhamento da parte superior da mureta, que 
está desnivelada, prejudicando a estética na fachada da edificação.  

 
 

           
Foto 56: Laje do WC afetada por infiltração         Foto 57: Infiltração em teto e parede 

           
Foto 58: WC com problema                                Foto 59: Nicho para ar condicionado 
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Foto 60: Problema em janelas de metal           Foto 61: Piso de madeira danificado 
 
Nas áreas internas das salas comerciais foram identificados problemas decorrentes de 
patologias provenientes das áreas externas do edifício, e outros provocados por componentes 
que apresentam problemas de manutenção corretiva ou preventiva. A seguir serão apontados 
os problemas encontrados na visita técnica, e as respectivas soluções: 

a. Na foto 56 é mostrado um teto de banheiro do último pavimento afetado por problemas 
de infiltração oriundo da área externa do edifício. Este problema será sanado com a 
reforma dos telhados, calhas e rufos da cobertura. Os reparos no teto do banheiro são de 
fácil execução, com recomposição de parte do reboco avariado, aplicação de fundo 
preparador de parede, e pintura com tinta acrílica fosca na cor branca; 

b. No lado interno das paredes extremantes com o terreno onde está localizado o Palácio 
Cruz e Souza, principalmente no último pavimento, estão apresentando algumas trincas, 
como pode ser verificada na foto 57. A origem destas trincas já foi abordada em item 
específico e causam infiltrações pelo lado interno das paredes, atacando o revestimento 
e pintura. Sanada a patologia pelo lado externo, as trincas internas poderão ser tratadas 
com elastômeros e posterior pintura; 

c. Na visita técnica foi observado que alguns banheiros (ver foto 58) estavam interditados 
por problemas hidráulicos. Recomenda-se a revisão nas instalações hidrossanitárias do 
edifício, principalmente nas válvulas de descarga e registros de gaveta, para verificar a 
necessidade de troca de reparos; 

d. Foi constatado que vários nichos para ar condicionado do tipo janela apresentam 
problemas de vedação. Com o surgimento dos aparelhos condicionadores de ar do tipo 
split, os aparelhos de janela tornaram-se obsoletos, e por consequência os nichos não 
estão sendo utilizados. Isto não seria um problema se houvesse uma vedação bem feita. 
Alguns destes nichos foram gerados a partir de adaptações nas esquadrias de ferro (ver 
foto 59), e é nestes nichos que estão os maiores problemas de vedação. Recomenda-se 
uma revisão nas vedações de todos os nichos para ar condicionado afim de evitar 
infiltrações que agridam as pinturas internas; 

e. Muitas das janelas de ferro, que são as mesmas desde a construção do edifício, 
apresentam sérios problemas de funcionamento e vedação, como pode ser verificado na 
foto 60. Algumas janelas já foram substituídas por janelas de alumínio, que apresentam 
melhores características de vedação. Recomenda-se que cada proprietário de sala 
comercial substitua as janelas pelo mesmo padrão das existentes. Na substituição das 
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janelas, deve ser colocado um peitoril de granito com pingadeira pelo lado externo de 
forma a melhorar a vedação na base, e preservar a fachada; 

f. Nas regiões próximas às janelas, nichos de ar condicionado, paredes com trincas e de 
forma geral no último pavimento, os pisos de madeira apresentam alguns problemas 
decorrentes de contato com umidade. A madeira é um excelente material para ser 
utilizado no piso, tanto que encontramos o taco de madeira nas construções mais antigas 
e históricas, mas também são utilizados em prédios modernos e atuais. Isso porque a 
madeira nunca perde seu estilo e jamais deixa de ser tendência, além de proporcionar 
conforto, sendo que ajuda a manter a temperatura ambiente agradável e ainda atua 
como isolante acústico. Porém, essas vantagens se perdem quando não são tratados 
corretamente ou são atingidos por umidade excessiva, resultando num aspecto 
desgastado e durabilidade comprometida. Recomenda-se nos locais em que os tacos de 
madeira estejam soltos ou degradados, que sejam substituídos por tacos novos. Nas 
áreas onde somente o verniz foi atacado, deve-se fazer a Lixação e calafetação do piso, e 
posterior aplicação de verniz de poliuretano alifático, monocomponente, a base de água. 

 
 
 

           
Foto 62: Cabo do para raios solto.            Foto 63: Antena de TV caída 

           
Foto 64: Cabo do para raios “embarrigadado".  Foto 65: Cabo do para raios solto. 
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Foto 66: Escada de acesso a cobertura solta      Foto 67: Cabo da cordoalha superior do 
               para raios sem continuidade (rompido). 
 
Todo o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para raios) deve ser revisado e 
consertado, desde a cobertura até as caixas de aterramento, com a inspeção das hastes e 
conectores. Muitos suportes da cordoalha do anel superior (cobertura) e das descidas estão 
soltos. Os cabos de cobre nu precisam ser esticados, corrigindo o “embarrigamento”, e ser 
refeita a continuidade até as descidas, pois em alguns trechos faltam cabos. Todas as superfícies 
metálicas da cobertura devem ser interligadas ao sistema do para raios. Recomendamos ainda a 
substituição de todos os peitoris de cerâmicas das platibandas por de granito com pingadeira, 
antes da revisão do SPDA, pois estão em péssimas condições e com risco de queda. 
 

           
Foto 68: Vista do registro do sistema          Foto 69: Vista do hidrante de parede, sem 
Hidráulico preventivo com fácil acesso.          esguicho  (furtado).          
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Foto 70: Outro hidrante sem esguicho.                Foto 71: Central de alarme no pavimento térreo, 
               instalada fora da altura padrão (1,50m). 
 
O sistema hidráulico preventivo (SHP), composto por quatro hidrantes de parede localizados nos 
patamares da escada, um hidrante de recalque localizado no passeio público, tubulações, 
registro e válvulas, não está funcionando e precisa ser revisado, pois se trata de um sistema vital 
no combate a incêndio da edificação. Todas as mangueiras estão sem o esguicho e não existe 
água no sistema. Recomendamos que o registro de fechamento da prumada, localizado no 
último patamar da escada seja erguido para uma cota maior, pois atualmente qualquer pessoa 
tem acesso ao equipamento e pode fechá-lo, o que inviabiliza a utilização do SHP em caso de 
sinistro. Outro item que merece atenção, no que diz respeito a prevenção contra incêndio, é o 
sistema de alarme, que também não está funcionando. Esse sistema é composto por 
acionadores manuais localizados nas circulações, por detectores de fumaça localizados na casa 
de maquinas do elevador, cisterna e subestação e por uma central de alarme, localizada no 
pavimento térreo. A central de alarme foi instalada fora da altura padrão (1,50m) e apresenta 
defeito. Com a modificação do leiaute de algumas salas, após a última aprovação do projeto 
preventivo contra incêndio (25/03/2009), alguns acionadores ficaram dentro de salas e precisam 
ser deslocados para os corredores. Os corrimãos das escadas necessitam também de 
manutenção em alguns pontos, a fim de manter a continuidade no deslizamento da mão e 
melhoramento na fixação. No dia da vistoria, alguns extintores estavam em manutenção. 
Após a manutenção corretiva de todos os sistemas de prevenção contra incêndio, 
recomendamos a elaboração dos seguintes laudos, para que a vistoria do Corpo de Bombeiros 
seja solicitada: 

 Resistência Ôhmica do aterramento e continuidade do para raios (SPDA); 

 Luminotécnico do sistema de iluminação de emergência e sinalização de abandono de 
local; 

 Sonoridade do sistema de alarme contra incêndio. 
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Foto 72: Quadro de comando dos elevadores.  Foto 73: Outra vista do quadro de comando dos 
               Elevadores. 
 

          
Foto 74: Tubulação de água sobre o quadro 
de disjuntores. 
 
O quadro de comando dos elevadores é antigo e encontra-se com os componentes 
desprotegidos (sem tampa). O quadro de disjuntores existente na sala também está sem tampa 
e com tubulação de água passando muito próxima, o que pode causar curto circuito em caso de 
vazamento. Considerando que o elevador é um equipamento essencial para o uso do prédio e 
que alguns acidentes já aconteceram num passado próximo no Brasil, inclusive levando a óbito 
alguns usuários, recomendamos que seja feita uma avaliação detalhada por um engenheiro 
mecânico especialista no assunto. A experiência e o bom senso nesses casos é optar pela 
substituição completa, por se tratar de um equipamento que aparenta desgastes, não possuindo 
peças de reposição disponíveis no mercado. Quando da reforma elétrica da sala, recomendamos 
a substituição e relocação do quadro de disjuntores. 
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Prioridade de Atendimento dos Serviços de Manutenção Corretiva 

 
A prioridade ao atendimento dos serviços de manutenção corretiva é um tema que gera muita 
discussão, porém quando definida e divulgada corretamente, pode trazer muitos benefícios ao 
condomínio e a quem o administra. Todo o serviço de manutenção deve ter uma prioridade de 
atendimento bem definida, e no edifício em questão serão definidas prioridades, obedecendo 
aos critérios que envolvam: 

a. Risco de vida humana; 
b. Risco de danos à pessoa; 
c. Risco ao meio ambiente; 
d. Risco de danos ao patrimônio do condomínio; 

 
Utilizando os critérios acima, definimos a seguir os serviços que devem ser executados, em 
ordem prioritária: 
 

1. Impermeabilização do interior do reservatório de água superior e cisterna, das lajes dos 
poços de luz, da marquise e da cobertura do reservatório; 
Prazo: Imediato. 
 

2. Recuperação dos elementos estruturais externos, incluindo todos os compartimentos da 
cobertura, em especial os detectados na casa de máquinas do elevador; 
Prazo: Imediato. 
 

3. Revisão das instalações elétricas de todo o edifício, com especial atenção na subestação 
de energia, casa de máquinas do elevador e casa de bombas da cisterna; 
Prazos: 

 Subestação: Imeditado; 

 Elevador: Máximo de 6 meses; 

 Cisterna: Máximo de 6 meses; 

 Demais dependências: Máximo de 6 meses. 
 

4. Revisão das instalações preventivas contra incêndio; 
Prazos: 
SHP (Hidrantes): Imediato; 
SPDA (para raios): Imediato; 
Alarme contra incêndio: Imediato; 
Corrimãos: Máximo de 6 meses. 
 

5. Reforma e/ou substituição dos telhados da cobertura, incluindo calhas e rufos; 
Prazo: Máximo de 1 ano. 
 

6. Revisão das instalações hidrossanitárias, pluviais e de drenagem dos aparelhos de ar 
condicionado; 
Prazo: Máximo de 1 ano. 
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7. Substituição das esquadrias, incluindo a instalação de peitoris de granito com 
pingadeiras; 
Prazo: Máximo de 2 anos. 
 

8. Tratamento das fissuras, trincas e execução de nova pintura; 
Prazo: Máximo de 2 anos. 
 

9. Recuperação dos pisos de madeira;  
Prazo: Máximo de 2 anos. 
 

10. Demais problemas e patologias de menos importância, citados neste documento; 
Prazo: Máximo de 2 anos. 
 
 

 

CONCLUSÃO 

A inexistência de manutenção preventiva ao longo dos anos no edifício, degradou 
consideravelmente os pavimentos mais altos. A falta de proteção das alvenarias e estrutura, 
que seria proporcionada por uma pintura adequada, a cada 5 anos no máximo, agravou a 
oxidação das armaduras dos pilares, vigas e lajes do último e penúltimo pavimentos. A 
deterioração das impermeabilizações dos reservatórios e da laje de cobertura, além de colocar 
em risco a saúde das pessoas, proporciona um ambiente insalubre na casa de máquinas do 
elevador, na zeladoria e no depósito do ático. O fato de alguns sistemas vitais de prevenção 
contra incêndio não estarem funcionando (para raios, alarme e hidrantes), colocam em risco os 
ocupantes e usuários do prédio em caso de sinistro. A instalação elétrica em vários pontos da 
área comum encontra-se exposta, oferecendo risco de curto circuito ou danos às pessoas.  
Algumas salas especiais (subestação e cisterna), localizadas na circulação do pavimento térreo, 
onde há grande fluxo de pessoas, que deveriam ter o seu acesso controlado, estavam abertas e 
sendo utilizadas como depósito de contentores de lixo ou zeladoria. Os elevadores e o 
transformador, equipamentos essenciais ao funcionamento do edifício, são antigos e merecem 
atenção especial antes que algum acidente ocorra. 

Diante de tudo que foi relatado nesse documento, recomendamos urgentemente que seja 
levado ao conhecimento de todos os condôminos, através de assembleia extraordinária, a 
situação crítica de se encontra a edificação, definindo um plano de manutenção corretiva e 
posteriormente de manutenção preventiva, para que a vida útil do prédio seja prolongada e 
não ponha em risco as pessoas que o utilizam. 
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