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RESUMO 
 
 

Inspeções e manutenções em diferentes fases é uma prática absolutamente usual 

quando se fala da área industrial, ou de veículos, mas o mesmo não ocorre com as 

edificações, e o histórico de acidentes estruturais que ocorreram no Brasil, como é 

apresentado neste trabalho, confirma esta hipótese. Neste sentido o objetivo deste 

trabalho foi propor um manual de inspeção e controle para orientar profissionais e 

usuários aos riscos e os cuidados periódicos que se deve ter em diferentes fases 

das edificações, o manual foi estruturado por meio de um levantamento de dados 

com a ajuda de uma revisão bibliográfica dos temas que envolvem acidentes 

estruturais de forma geral no Brasil, e das principais normas brasileiras relacionadas 

a inspeções em edificações, apresentando os principais pontos de interesse 

presentes, com o intuito de se estabelecer uma rotina de inspeção e verificação, por 

meio do manual. Com o objetivo de desenvolver um sistema estruturado de 

inspeção e controle foram apresentadas as principais atividades a serem 

empregadas por profissionais e usuários em diferentes etapas da vida útil da 

edificação, oferecendo assim as ferramentas para o emprego do manual, 

estabelecendo períodos para a sua aplicação. De forma a validar o manual, foram 

feitos exemplos de inspeções nas fases de projeto, execução, utilização e 

manutenção, devido aos anos que é necessário para fazer a sua validação, não 

poderia ser possível concluir antes de 50 anos (tempo proposto para a aplicação do 

plano de inspeções). É de grande relevância o desenvolvimento e a aplicação de um 

manual de inspeção e controle para edificações, a fim de que possa contribuir para a 

preservação das estruturas e garantir o prolongamento de sua vida útil, além é claro, 

de preservar a vida humana. 

 

Palavras chave: Acidentes estruturais.  Aplicação do plano de inspeção. Manual de 

inspeção e controle.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes estruturais ocorridos na construção civil são causadores de 

grandes prejuízos materiais e responsáveis pela perda de vidas. Minimizar os riscos 

destes acidentes ou até mesmo evitar a repetição se tornou uma preocupação para 

esta área. 

É obrigação dos profissionais procurar reduzir o número de acidentes cujo 

crescimento vem prejudicando a própria imagem da engenharia civil (CUNHA; LIMA; 

SOUZA, 1996). 

Inúmeras estruturas apresentam problemas sem que as entidades 

responsáveis e fiscalizadoras, tais como prefeituras, Conselhos Regionais, Defesa 

Civil e o Corpo de Bombeiros tomem conhecimento dos fatos.  

No Brasil, o que pode-se perceber, é a falta da presença dessas entidades 

fiscalizadoras, principalmente em obras de reforma, reparo e para a realização de 

inspeções periódicas, o que poderia prevenir acidentes que possam por em risco a 

integridade física das pessoas. Além disso, a burocracia ainda emperra a 

fiscalização e a legislação para a conservação dos edifícios (DIAS; RANGEL, 2016).  

Uma edificação é construída para atender as necessidades de seus usuários 

durante muitos anos. Para a sua durabilidade, é preciso que diversas medidas sejam 

tomadas. Uma edificação não é descartável e não deve ser construída com o 

objetivo de ser substituída por um novo prédio (MARCELLI, 2007). 

Esse trabalho irá demonstrar a importância de se estabelecer critérios para a 

inspeção e controle das edificações para que possam minimizar os riscos de 

acidentes estruturais. Será avaliado também alguns acidentes ocorridos nos últimos 

50 anos, e suas respectivas causas. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1. Objetivo Geral 
 

Desenvolver um manual de inspeção e controle para minimizar os riscos de 

acidentes estruturais. 

 

 

 



10 
 

  

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Estudar as principais causas dos acidentes estruturais com vitimas fatais 

ocorridos no Brasil; 

 Propor um manual de inspeção e controle, com base nas experiências 

estudadas; 

 Validar o manual por meio de um exemplo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

O histórico de acidentes estruturais com vítimas no Brasil motivou a 

elaboração desse trabalho, pois entende-se que estudo de eventos passados pode e 

deve ser utilizados na prevenção de novos acidentes. 

Como por exemplo, o recente (2015) acidente ocorrido na barragem da 

Samarco, em Mariana MG, o qual vitimou 19 pessoas e deixou mais de 600 

desabrigados, o que deixa um legado sobre a importância dos aspectos de 

monitoramento e controle de estruturas similares. 

Na linha de edificações verticais, um exemplo é o desabamento do edifício 

Liberdade no Rio de Janeiro, que provocou a morte de 15 pessoas em 2012. Outro 

exemplo seria o edifício Atlântico em Guaratuba que desabou em 1995, e vitimou 29 

pessoas, todos apontados por falhas de execução, monitoramento e controle.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 A estruturação desse trabalho consiste em seis capítulos. No capítulo 01 são 

apresentadas a introdução, os objetivos e a justificativa desse trabalho. No capítulo 

02 é apresentada a revisão bibliográfica dos temas que o envolvem: acidentes 

estruturais de forma geral, as principais causas, os principais acidentes ocorridos no 

Brasil citando alguns e informações obtidas com estudos bibliográficos sobre 

inspeções e controle das edificações.  

 No capítulo 03 é apresentada a metodologia que será utilizada para 

desenvolver a proposta de um manual de inspeção e controle de edificações, onde 

serão analisados os dados obtidos no capítulo 02 e posteriormente desenvolvidos os 

procedimentos de inspeção, que se inicia dividindo as principais causas dos 
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acidentes estruturais em grupos, onde estão apresentados para cada um, 

fluxogramas com as atividades a serem empregadas para minimizar os riscos de 

acidentes. 

 Posteriormente no capítulo 04 é apresentado o manual de inspeções, como 

dispositivos de controle com detalhes do que deve ser avaliado e inspecionado 

durante a fase de projeto e execução referente aos grupos I e II. E para o grupo III e 

IV a proposta de um manual de um plano de inspeção e controle a ser seguido 

durante a vida útil da edificação.    

 O capítulo 05 está apresentado um exemplo de uma aplicação do manual em 

uma edificação, onde foi aplicada a metodologia proposta do trabalho no intuito de 

apresentar as vantagens de uma inspeção. As conclusões e considerações finais 

estão apresentadas no capítulo 06 deste trabalho.  

 Por fim são apresentadas as referências utilizadas como base para este 

trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo apresenta a revisão bibliográfica dos assuntos referente 

ao tema. Na primeira etapa será realizada uma abordagem sobre os acidentes 

estruturais de forma abrangente. Em sequência, um detalhamento das principais 

causas conforme obras de autores que fazem referência ao tema. Na terceira etapa 

serão abordadas as principais causas dos acidentes estruturais ocorridos no Brasil. 

Já na quarta etapa o tema será aprofundado com relação às inspeções e controle de 

edificações.   

 

2.1 ACIDENTES ESTRUTURAIS 

 

Segundo Souza (2009) atualmente alguns fatores contribuem decisivamente 

para aumentar a possibilidade de ocorrência de acidentes estruturais, visto quê está 

cada vez maior o número de profissionais que não possuem experiências com 

problemas estruturais trabalhando nessa área. Estes problemas são ocorridos na 

sua maior parte, devido falhas humanas durante as fases de projeto, manutenção e 

execução.  

Os grandes acidentes que já ocorreram na história são lições para os atuais 

engenheiros. Alertam para os pequenos detalhes que quando são ignorados, podem 

se tornar a causa de muitos transtornos. Os pequenos equívocos e as pequenas 

desatenções também são a causa de muitos prejuízos, que não podem ser toleradas 

pelo engenheiro que projeta e que gerencia (BRAGA, 2013). 

Dias e Rangel (2016) afirmam que são inúmeros fatores que se somam para 

vir acontecer um acidente estrutural, portanto, é necessário que os responsáveis por 

uma determinada edificação (moradores, proprietários, empresários, síndicos, 

administradores, gerentes, etc.) precisam estar atentos para a necessidade de 

sempre contratarem profissionais especializados. 

Conforme Helene (1992) a edificação deve ser inspecionada constantemente, 

deve-se avaliar o estado da edificação como um todo, considerando aspectos de 

desempenho, segurança, vida útil, exposição ao meio ambiente, além de identificar 

possíveis falhas que podem por em risco o funcionamento da edificação ou a 

integridade física das pessoas que a utilizam. 
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No Brasil, há algumas normas que descrevem os procedimentos de inspeção, 

uso e manutenção das edificações, como por exemplo, a NBR 5674 (ABNT, 2012), a 

NBR 14037 (ABNT, 2011) e a NBR 13752 (ABNT, 1996). Contudo, não existe uma 

lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de vistorias técnicas e manutenções 

periódicas em edifícios de múltiplos andares, públicos e privados e edificações 

comerciais (DIAS; RANGEL, 2016).  

 

2.2 PRINCIPAIS CAUSAS 

 

Conforme Cunha, Lima e Souza (1996), na maioria dos acidentes estruturais 

ocorridos no Brasil e em outros países foram observados problemas como: 

concepção estrutural inadequada, traço inadequado para o concreto estrutural, 

deficiência de cobrimento das armaduras, posicionamento inadequado das 

armaduras negativas em balanços, detalhamentos deficientes ou inadequados, falta 

de sondagem adequada no solo para instalação das fundações, alteração 

inconsequente das medidas originais especificadas em projeto, construção de outros 

pavimentos ou outros elementos não previstos em projeto, falta de manutenção, 

corrosão de armaduras, remoção prematura de escoras, além da falta de orientação 

e acompanhamento dos profissionais responsáveis junto aos encarregados da obra.  

Ainda segundo os autores, em estruturas de concreto armado, ações na fase 

da construção têm sido responsáveis por aproximadamente 50% dos colapsos de 

estruturas na fase construtiva. 

Um exemplo recente (2013) é o acidente da Arena do Corinthians, que por 

falta de prevenção uma peça da cobertura desabou de um guindaste e destruiu 

parte da arquibancada, matando dois funcionários que trabalhavam na obra (DIAS E 

RANGEL, 2016).  

MARCELLI (2007) cita cinco tipos de possíveis causas de acidentes 

estruturais devido ao mau uso dos usuários nos edifícios residenciais, comerciais ou 

industriais, descrito nos tópicos abaixo:  

 Muitas residências ou edifícios residenciais foram executados no passado em 

locais onde não se imaginava possíveis mudanças de funções, como a 

instalações de lojas, escritórios ou oficinas. Isso não teria problema, caso 

tivesse sido feito um histórico dessas mudanças, como o armazenamento de 

projetos, registros das alterações, fotos, relatórios ou outra documentação 
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que numa possível mudança do tipo de uso da edificação, poderia ser 

realizado um estudo criterioso dessas alterações; 

 No momento da construção, o construtor toma a decisão de executar vigas e 

pilares de concreto armado juntamente com as alvenarias, resultando num 

misto de alvenaria portante, com vigas e pilares servindo de amarração e 

travamento; 

 Uma situação possível de ocorrer é a retirada parcial de lajes ou parte de 

vigas contínuas, sem analisar a estabilidade global da estrutura. Podendo 

provocar deformações acentuadas ou até mesmo sofrer um colapso 

estrutural;  

 Outra situação, passível de provocar acidentes, é a remoção de lajes e vigas, 

sem analisar a estabilidade da estrutura. 

 Em edifícios ou galpões industriais, muitas vezes sendo imóveis alugados, é 

muito comum que se perca o histórico das atividades exercidas no local, 

podendo-se cometer o erro de se adicionar máquinas ou equipamentos sobre 

lajes que não foram projetadas para tal finalidade podendo provocar um 

grave acidente estrutural. Em galpões industriais, o fechamento de aberturas 

nas laterais ou no teto, previamente projetadas devido à ação dos ventos, 

poderá provocar o colapso da mesma.  

Helene (1992) afirma que as falhas de planejamento e projeto são em geral, 

mais graves que as falhas de qualidade dos materiais ou de má execução. Sendo 

sempre preferível investir mais tempo no detalhamento e estudo da estrutura, que 

por falta de previsão, tomar decisões apressadas ou adaptadas durante a execução.  

 

 

2.3 PRINCIPAIS ACIDENTES DO BRASIL 

 

 Acidentes estruturais na construção civil vêm ocorrendo em todo o mundo, em 

muitos casos com vítimas fatais desde os primórdios da engenharia. No Brasil a 

situação não é e nem poderia ser diferente, mas, a não serem pelos casos 

noticiados nos meios de comunicação, poucas pessoas, incluindo os profissionais da 

área, têm conhecimento destas ocorrências (CUNHA, LIMA E SOUZA, 1996). 

De acordo com os autores as anomalias constatadas em obras brasileiras 

tiveram origens diversas: no projeto, nas técnicas de construção, nos materiais 
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empregados, no controle da execução e no seu uso durante sua vida útil. Esses 

fatores têm apontado para a necessidade imediata de se estabelecer leis mais 

severas quanto ao estado de conservação das construções. 

De acordo com Cunha, Lima e Souza (1998) anteriormente a década de 70, 

as estruturas apresentavam seções maiores em seus elementos estruturais (vigas, 

lajes e pilares), e vãos livres menores, obtendo maior robustez e estabilidade. A 

partir daí, com os 3 novos conceitos de cálculo, priorizando ao máximo a 

racionalidade dos materiais e a tendência de vencer grandes vãos, surgiram 

estruturas mais esbeltas que se colocadas em ambientes agressivos, podem surgir 

manifestações patológicas, reduzindo sua durabilidade e aumentando os custos de 

manutenção. 

 Após a década de 70, os acidentes na construção civil começaram a 

despertar mais interesses por parte da população. Um dos marcos foi o acidente da 

Gameleira em Belo Horizonte MG, provocando a morte de 69 pessoas, sendo que 

até hoje há discussões sobre o que causou o colapso da estrutura (CUNHA, LIMA E 

SOUZA, 1998). 

A falta ou a má gestão nas obras, com a baixa qualificação e capacitação dos 

profissionais inseridos na construção civil, também é considerado um dos grandes 

fatores de riscos para a má construção. Não havendo um controle rigoroso por parte 

da equipe de engenharia, principalmente na fase de execução, provavelmente 

haverá a origem de fenômenos patológicos. Como exemplo, a origem de fissuras e 

trincas em elementos estruturais, ainda em fase de construção, provocadas pela 

utilização de concreto com baixa resistência, formação de ninhos de concretagem 

por falta de vibração, erros na cura do concreto, na retirada das formas 

precocemente ou pela falta de alguma armação prevista em projeto (SANTIAGO, 

2014). 

Conforme Santiago (2014) após o desabamento do Edifício Areia Branca na 

cidade de Recife no dia 14 de Outubro de 2004, o Instituto Brasileiro do Concreto – 

IBRACON promoveu um evento dedicado à discussão das causas do acidente e as 

medidas necessárias para reduzir riscos de desastres como o ocorrido. Como 

resultado desse debate técnico, chamado de „‟Lições do Areia Branca‟‟, as entidades 

presentes acharam oportuno lançar um manifesto público. Na ocasião o foco foi 

principalmente a questão da importância da inspeção periódica e manutenção de 

obras de engenharia, pois se tratava de edifício com mais de 20 anos de idade que, 
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aparentemente, por ausência de manutenção preventiva e corretiva adequada, 

colapsou. 

Segundo o autor esse manifesto foi elaborado pelo ABECE (Associação 

Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural), IBAPE/SP (Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo) e do IBRACON. Nele entendem-

se como quatro as grandes etapas do processo construtivo: concepção, projeto, 

execução e uso/manutenção.  

Considerando a vida útil das estruturas de 50 a 100 anos, os autores 

chegaram à conclusão que a etapa de uso/manutenção passa a ter grande 

importância na segurança das edificações, visto que as primeiras são desenvolvidas 

no período inicial do processo, e supervisionados por profissionais habilitados, 

enquanto o uso e manutenção estendem-se pelo tempo restante, e na maioria das 

vezes ficam por supervisão de proprietários leigos (SANTIAGO, 2014). 

Para Santiago (2014) engenheiros especialistas em patologia das edificações, 

e órgãos fiscalizadores competentes, é um fator preponderante para o decréscimo 

de desastres ocorridos nos últimos anos. 

Souza (2009) cita como os acidentes mais importantes ocorridos na última 

década o Edifício Atlântico em 1995 (Guaratuba - PR), o Edifício Itália em 1997 (São 

José do Rio Preto - SP), o Edifício Palace II em 1998 (Rio de Janeiro RJ), o Edifício 

Érica e Enseada de Serrambi em 1999 (Olinda - PE) e o Edifício Areia Branca em 

2004 (Recife - PE). 

Pode-se adicionar a essa lista também, os acidentes ocorridos: o 

desabamento do Edifício Liberdade em 2012 (Rio de Janeiro RJ), a tragédia da 

Gameleira (Belo Horizonte MG) em 1971, no mesmo ano o desmoronamento do 

Elevado Paulo de Frontin em Rio de Janeiro RJ e o mais recentemente, o 

desmoronamento da barragem de Mariana em Minas Gerais em 2015. Esses 

acidentes causaram muitas mortes e feridos, chamando a atenção da qualidade e 

segurança das construções brasileiras (DIAS E RANGEL, 2016). 

 

2.3.1 Elevado Paulo de Frontin 

 

No dia 20 de novembro de 1971 pela manhã, na cidade do Rio de Janeiro, 

ocorre o desabamento parcial do Elevado Paulo de Frontin, um vão de 30m, que 
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vitimou 28 pessoas, ocorreu quando as obras ainda estavam em curso de execução 

(ARRUDA, 1973).  

De acordo com Arruda (1973) o governador do estado designou uma 

comissão técnica de alto nível para determinar as causas do acidente, e foi 

concluído nos laudos que o desmoronamento ocorreu em consequência de falha de 

execução, que determinou a ruptura por flexão, promovida pelo esmagamento do 

concreto.  

Conforme o autor, o laudo apontou também “A abertura de inspeção de 70 x 

70 cm, feita na laje superior à nervura longitudinal do caixão, não estava prevista no 

projeto e cuja posição determinava grandes concentrações de tensões”. 

Está apresentada na Figura 1 uma fotografia aérea do viaduto Paulo de 

Frontin após o seu desabamento parcial. 

  

FIGURA 1 - DESABAMENTO DO ELEVADO PAULO DE FRONTIN 

FONTE: JORNAL DO BRASIL (2011) 

 

2.3.2 Tragédia da Gameleira 

 

No mesmo ano do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no dia 4 de 

fevereiro de 1971 ocorreu à tragédia da Gameleira em Belo Horizonte MG, que 

deixou 69 mortos e mais de 50 feridos (CUNHA; LIMA; SOUZA, 1996).  

Conforme o Jornal - O Globo (1971) o projeto era do Arquiteto Oscar 

Niemeyer com cálculos do Engenheiro Joaquim Cardoso, estrutura de concreto 

armado, executada pela Sergen – Serviços Gerais de Engenharia S.A.  
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Segundo Borba (2007) Israel Pinheiro era o governador de Minas Gerais na 

época da tragédia, o autor afirma que centenas de operários trabalhavam em ritmo 

acelerado para concluir a obra e que o governador tinha pressa, pois pretendia 

entregar a obra antes do término de seu mandato. 

Ignorando a opinião de operários, que alertaram os engenheiros sobre 

fissuras e estalos nos alicerces, foi dada ordem para a retirada de escoras, mesmo 

sem está nas condições necessárias para a retirada (BORBA, 2007). 

De acordo com Cunha, Lima e Souza (1996) a verificação do projeto revelou 

um defeito da maior importância nas vigas principais, considerado causa principal do 

desabamento: tensões excessivas em serviço no concreto na região dos apoios. 

   Afirmam que não existia nem concreto nem armadura adequada para 

absorver essas tensões. O exame do projeto mostrou uma série muito grande de 

falhas de detalhamento e de disposições construtivas que não contribuíram de 

maneira significativa para provocar a ruína. Porém, não se pode deixar de 

mencionar que a armadura de flexão efetivamente colocada era o dobro da exigida 

pelo cálculo. Isto ocorreu porque a empresa construtora tendo solicitado a mudança 

da armadura de aço CA-25, como havia sido inicialmente projetada, para aço CA-50, 

assim o fez sem que o projetista tivesse modificado as quantidades (CUNHA, LIMA 

E SOUZA, 1996). 

Ainda conforme os autores o exame do estado de fissuração das vigas 

principais remanescentes, apenas sob a ação do peso próprio só do concreto, 

evidencia a falta de armadura transversal adequada para as tensões principais de 

tração. As fissuras que apareceram próximas aos pilares indicaram pela sua 

abertura, sua disposição e sua orientação, a aproximação de um estado de ruptura 

por cisalhamento.  

Outro erro evidente para os autores foi no esquema do descimbramento que 

foi fornecido posteriormente pelo projetista da estrutura, mas não fazia parte do 

projeto inicial. O esquema previa a retirada das escoras dos apoios para o vão. Algo 

que nunca deve ser feito conforme os autores. 

Ainda de acordo com Cunha, Lima e Souza (1996) “O desabamento das vigas 

ocorreu repentinamente, sem qualquer aviso prévio. Não houve tempo para a fuga e 

apenas os que estavam na periferia conseguiram escapar, com muitos ferimentos. 

Foi uma verdadeira catástrofe. Nunca se viu nada igual no Brasil, até então”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel_Pinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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Está apresentada na figura 2 o pavilhão de exposições da Gameleira após o 

seu desabamento em 1971. 

  

FIGURA 2 - DESABAMENTO DA GAMELEIRA 

FONTE: CUNHA, LIMA E SOUZA, (1996). 

 

2.3.3 Edifício Atlântico em Guaratuba 

 

O Edifício Atlântico era constituído por 06 andares, pertencia à cidade de 

Guaratuba, localizado no litoral do Paraná, desabou na manhã do dia 28 de janeiro 

do ano de 1995, causando a morte de 28 pessoas (SOUZA, 2001).  

Na semana do desabamento, foram ouvidos alguns estralos, havia evidencias 

de rachaduras, portas emperrando, janelas não abriam e o elevador deixou de 

funcionar (SANTANNA, 1995).  

Conforme Santanna (1995) peritos que analisaram o projeto apuraram que há 

suspeitas de erro nos projetos de estrutura e de excesso de peso. O edifício teria 

uma piscina com capacidade para 5.000 litros e uma caixa d'água com capacidade 

maior do que a projetada, que não estavam previstas no projeto original.  

Em estudo de caso, em seu livro, Marcelli (2007) diz que a sobrecarga 

excessiva, acima da capacidade portante e a falta de manutenção adequada na 

estrutura são dois dos fatores que mais contribuem para o surgimento de sintomas 

patológicos, ou para a ocorrência de graves acidentes estruturais. 
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Está apresentada na figura 3 o edifício atlântico após o seu desmoronamento 

em 1995. 

 

FIGURA 3 - DESABAMENTO DO EDIFICIO ATLÂNTICO 

FONTE: REVELIA NOTICIAS (2015) 

 

2.3.4 Edifício Palace II  

 

Na madrugada de 22 de fevereiro de 1998, um domingo de carnaval às 3 

horas da madrugada, ocorreu o desmoronamento das torres 01 e 02 do edifício 

Palace II, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, que resultou em 08 

pessoas mortas (FRANCISCONE, 2005). 

Conforme Franciscone (2005) a construção do Palace II, que começou em 

1990, com previsão para conclusão em 1995 (tendo ocorrido atraso) já havia sido 

interditada pela defesa civil em 1996, quando a obra já estava atrasada, devido à 

morte de um operário que caiu no fosso de um elevador na qual apresentava defeito. 

  Segundo o coordenador da câmara de engenharia civil do CREA, isso era um 

indício de que a obra não contava com o monitoramento constante do engenheiro 

responsável (FRANCISCONE, 2005). 

  Ainda conforme o autor a construtora responsável pela construção do edifício 

foi acusada pelo Ministério Público de negligência por supostamente ter usado 

material barato e de baixa qualidade na construção do prédio. A empresa já havia 
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sido processada antes do desabamento pela má construção, que impediu a obra de 

receber o habite-se da prefeitura. 

Franciscone (2005) afirma que investigações constataram que a causa da 

tragédia foi um erro estrutural de cálculo nas vigas de sustentação. Constatou-se 

também que foram utilizados materiais de segunda linha, que não oferecia 

segurança necessária, mas que havia proporcionado maiores lucros ao seu 

proprietário. Isto acabou por envolver a questão ética, já que para possuir maior 

lucro, o engenheiro proprietário utilizou materiais que não ofereciam segurança. 

   Peritos verificaram que o concreto do prédio era fraco, possivelmente feito 

com areia da praia, e possuía muitas bolhas de ar deixando o concreto mais frágil do 

que o necessário para sustentar a estrutura, e que ainda permitem que o aço dos 

vergalhões se oxide com mais facilidade (FRANCISCONE, 2005). 

Marcelli (2007) em seu trabalho afirma que com a aceleração das obras e a 

necessidade de redução de gastos, como exemplo a compra de materiais com 

preços muito a baixo da média de mercado, sendo muito deles não enquadrados 

dentro dos padrões das normas de qualidade e desempenho, aumenta a quantidade 

de edificações não funcionais.   

Está apresentada na figura 4 o desabamento das torres 1 e 2 do edifício 

Palace II. 
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FIGURA 4 - DESABAMENTO DO EDIFICIO PALACE ll 

FONTE: PALACE II, WIKIPÉDIA (2016). 

 

2.3.5 Edifício Areia Branca  

 

O Edifício Areia Branca foi construído em 1978 possuía 12 andares, era 

localizado em Recife- PE, desabou no dia 14 de outubro de 2004 e vitimou 04 

pessoas (GUSMÃO, TEIXEIRA E ANDRADE FILHO, 2005).  

De acordo com o conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado 

de Pernambuco – CREA (2005) um laudo técnico elaborado pelos Engenheiros 

Alexandre Duarte Gusmão, Dílson Corrêa Lima Teixeira e Joaquim Correia de 

Andrade Filho, o colapso da estrutura do edifício, após 25 anos de construído, foi 

motivada de acordo com eles por uma serie de fatores, principalmente pela 

deteriorização das armaduras dos pescoços dos pilares, pela falha na concretagem 

e presença de brocas, de maneira geral, pela má qualidade de execução da 

estrutura, e projeto inadequado, causando a ruptura dos pilares na região 

compreendida entre o topo das sapatas e o piso do subsolo. 
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Depois da queda do edifício Areia Branca, existe hoje uma conscientização no 

meio técnico da necessidade de inspeções periódicas das fundações das 

edificações, com o objetivo de se detectar problemas ou falhas construtivas, que 

possa comprometer a estrutura (GUSMÃO, TEIXEIRA E ANDRADE FILHO, 2005).  

Conforme os autores, residentes haviam deixado o local dois dias antes, logo 

que os primeiros ruídos começaram, as pessoas que morreram no acidente estavam 

participando de uma inspeção para saber as condições estruturais do edifício. 

Medeiros, Andrade e Helene (2011) afirmam que nessas obras dificilmente foi 

empregado o concreto recomendável, porém medidas posteriores de manutenção e 

proteção poderiam assegurar uma vida útil compatível com as expectativas dos 

usuários e com a necessidade da sociedade. 

Está apresentada na figura 6 o desmoronamento do edifício Areia Branca em 

2005. 

 

FIGURA 5 - DESMORONAMENTO DO EDIFICIO AREIA BRANCA 

FONTE: BLOG DE CONSULTORIA E ANÁLISE (2009). 

 

2.3.6 Edifício Liberdade  

 

Em 25 de janeiro de 2012, ocorreu o desabamento do Edifício Liberdade, 

localizado na cidade do Rio Janeiro, deixou 15 mortos e 05 desaparecidos.  Em 

1954 a 1957 ocorreu o acréscimo de área construída, os três últimos pavimentos 
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que existiam terraços foram eliminados, avançando até a fachada frontal do prédio 

(CÂMARA, 2010), conforme está apresentado na figura 6. 

 

FIGURA 6 - ACRÉSCIMO DE ÁREA CONSTRUÍDA 

FONTE: ENG LUIS AUGUSTO, PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA (2010). 

 

Segundo Câmara (2010), o motivo que resultou no desabamento do Edifício 

Liberdade e consequentemente dos dois prédios vizinho foram analisados de forma 

técnica, e laudos que foram apresentados apontaram alguns fatores. Uma empresa 

que ocupou o 3° andar realizou uma grande reforma possivelmente assessorada 

profissionalmente por um arquiteto e engenheiro, onde se suprimiu paredes, 

adequando o layout para as atividades ali serem bem desenvolvida. No inicio de 

2012 a mesma empresa ocupou o 9° pavimento e novamente iniciaram uma 

reforma, e decidiram reproduzir o projeto executado no 3° pavimento e não 

contrataram um profissional apto para executar a obra. O autor afirma que, como a 

planta diferencia-se a partir do 8° pavimento, o projeto executado no 3° não poderia 

ser reproduzido no 9°, pois a fachada era composta por pilares periféricos 

interligados por vigas, no 9° pavimento nasciam pilares sobre viga de transição, com 

a repetição do projeto do 3° pavimento, pilares de transição foram seccionados e 

suprimidos, deixando os andares superiores sem sustentação parcial.  

Ainda conforme o autor, em seu laudo técnico, com a retirada desses pilares 

a carga dos pavimentos superiores foi redistribuída sobrecarregando os que 

permaneceram e consequentemente esmagando - os. Além deste fato existe outra 
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possibilidade, de ter sido a supressão das mísulas (ligação entre pilar e viga) 

acarretando a mais um dano severo na estrutura. Para o autor todos esses fatores 

provocaram o colapso da estrutura. 

  Câmara (2010) ainda afirma que outros fatores foram levados em 

consideração, o acréscimo da área nos últimos três andares, que causou um 

acréscimo adicional de carga, causando esforços adicionais nos pilares da frente do 

prédio e nos pilares intermediários, onde incidem esforços como o peso próprio da 

estrutura, cargas de ocupação nos andares e cargas referentes a ventos e uma 

inclinação grande para a direita da edificação, que ocorreu durante a construção do 

metrô na década de 70.  

   Devido à inclinação sofrida pelo prédio para a sua direita e a sobrecarga da 

construção na parte superior frontal do prédio, pode-se concluir que a parte da 

estrutura que estava mais sobrecarregada era a parte direita frontal, que explicaria o 

porquê do prédio inclinar um pouco para a direita no seu desabamento (CÂMARA, 

2010).  

De acordo com Souza (2001), muitos destes problemas poderiam ser 

evitados ou amenizados se houvesse um programa contínuo de manutenção e 

inspeções, com intervenções compatíveis com a causa do problema. 

Está apresentada na Figura 7 uma fotografia dos destroços do edifício 

Liberdade após o seu desabamento. 

 

FIGURA 7 - DESABAMENTO DO EDIFICIO LIBERDADE 

FONTE: ENG LUIS AUGUSTO, PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA (2010). 
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2.4  INSPEÇÃO E CONTROLE  

 

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE (2012) 

declara que a inspeção predial é a ferramenta que propicia a avaliação sistêmica da 

edificação. Elaborada por profissionais habilitados e devidamente preparados, 

classificam não conformidades constatadas na edificação quanto a sua origem, grau 

de risco e indicam orientações técnicas necessárias para a melhoria da manutenção 

dos sistemas e elementos construtivos.  

De acordo com Villanueva (2015) a norma de inspeção predial nacional 

disponibilizada pelo IBAPE (2012), apresenta conceitos e critérios para a realização 

da Inspeção Predial e elaboração do seu Laudo, com o objetivo de colaborar com a 

“saúde dos edifícios”, segurança, funcionalidade, manutenção adequada e 

valorização patrimonial.  

Conforme a Norma de Inspeção Predial Nacional disponibilizada pelo Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE, 2012), os critérios de 

classificação das anomalias e falhas existentes na edificação, constatadas em uma 

inspeção predial por profissionais habilitados, considerando o grau de riscos 

oferecidos aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, dentro dos limites da 

inspeção predial, são classificadas em: críticos, que são aquelas que podem 

provocar danos à saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente, que 

apresentam perda excessiva de desempenho causando possíveis paralisações, 

comprometimento da vida útil e desvalorização acentuada e aumento excessivo de 

custo de manutenção e recuperação. Em regulares que se caracteriza pela perda de 

funcionalidade sem prejuízo à operação direta de sistemas, perda de desempenho 

(com possibilidade de recuperação), deterioração precoce e pequena 

desvalorização. Mínimos, que são os pequenos prejuízos à estética ou atividade 

programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos 

riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor 

imobiliário. 

A norma ainda declara que a prioridade na ordem das orientações técnicas 

das deficiências constatadas poderá se basear nestas classificações, quanto ao 

estado de manutenção geral da edificação e condições de uso, quanto à 

recomendação de eventual interdição de parte da edificação para garantir a 

integridade dos usuários, dentre outros aspectos de segurança patrimonial, quando 
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do surgimento de situações de grau de risco crítico, ou identificação de uso irregular 

em locais específicos e destacados do restante da edificação inspecionada (IBAPE, 

2012). 

Ainda conforme a Norma de Inspeção Predial Nacional (IBAPE, 2012) a lista 

de verificações elaboradas pelos profissionais, engenheiros e arquitetos 

devidamente registrados no CREA ou CAU - BR é um conjunto de tópicos a serem 

vistoriados considerando o número mínimo de itens abordados em uma inspeção. 

Recomenda que a vistoria na inspeção predial seja sistêmica e que abranja, 

minimamente, os seguintes sistemas construtivos e seus elementos: estrutura, 

impermeabilização, instalações hidráulicas e elétricas, revestimentos externos em 

geral, esquadrias, revestimentos internos, elevadores, climatização, exaustão 

mecânica, ventilação, coberturas, telhados, combate a incêndio e sistemas de 

proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).  

  De acordo com Associação Brasileira de Patologia das Construções - 

ALCONPAT Brasil (2015) para que uma avaliação estrutural seja bem-sucedida 

deve-se conhecer em detalhes os elementos componentes dos sistemas estruturais, 

bem como o seu funcionamento. Assim, a etapa de inspeção é fundamental para à 

aquisição de informações gerais sobre o estado atual de conservação da estrutura. 

  De modo sumarizado ainda conforme a Associação Brasileira de Patologia das 

Construções - ALCONPAT Brasil (2015) pode-se dizer que a etapa de inspeção tem 

por objetivos promover: observação global do estado da construção; a validação das 

características geométricas da construção obtidas durante a etapa de “Análise 

documental”; a validação do funcionamento do sistema estrutural e a identificação 

dos métodos construtivos e dos materiais utilizados, incluindo a identificação e 

diagnóstico dos danos. 

Conforme a Cartilha LTVP – Autovistoria e laudo técnico de vistoria predial 

CREA-RJ (2014) a inspeção predial deve verificar as condições da edificação e os 

riscos, e apresentar uma lista de prioridades técnicas, com orientações e 

recomendações para sua correção.  

De acordo com Cartilha LTVP CREA-RJ (2014) e o com o IBAPE (2012) os 

principais itens que devem ser preenchidos e que são tópicos essenciais dos Laudos 

de inspeção predial são: 

 Identificação do solicitante; 

 Classificação do objeto da inspeção; 
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 Localização; 

 Data da Diligência; 

 Descrição Técnica do objeto; 

 Tipologia e Padrão Construtivo; 

 Utilização e Ocupação: Regular (ocupada e utilizada de acordo com o uso 

previsto no projeto), e irregular (ocupada e utilizada de forma irregular, com o 

uso divergente do previsto no projeto); 

 Idade da edificação; 

 Documentação solicitada, documentação entregue e documentação 

analisada; 

 Descrição do Critério e Método da Inspeção Predial; 

 Das informações gerais consideradas; 

 Lista de verificação dos elementos construtivos e equipamentos 

vistoriados, descrição e localização das respectivas anomalias e falhas 

constatadas; 

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

 Indicação de prioridade; 

 Avaliação da manutenção e condições de uso da edificação e dos 

sistemas construtivos; 

 Recomendações técnicas; 

 Recomendações gerais e de sustentabilidade; 

 Relatório Fotográfico; 

 Recomendação do prazo para nova Inspeção Predial; 

 Data do laudo; 

 Assinatura do(s) profissional (ais) responsável (eis), acompanhado do nº 

do CREA ou do CAU e nº do IBAPE; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT). 

O resultado final da inspeção predial é um documento técnico que pode ser 

utilizado em litígio, em transações imobiliárias, etc. Trata-se de um laudo que 

representa a imagem da edificação, de acordo com seu estado de conservação 

geral (FERREIRA, 2010).  

Segundo Ferreira (2010) existe a cultura de se pensar que a inspeção predial 

só deve ser feita em edifícios com alguns anos de existência, já fora do prazo de 
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garantia de cinco anos. O ideal é que se contrate a inspeção em momentos 

importantes, para que haja a possibilidade de comparação da situação atual com um 

momento anterior, antes do surgimento de anomalias. 

Ainda segundo o autor o recomendável, é que se realizem inspeções em 

marcos transitório, como por exemplo: quando da entrega do edifício pela 

construtora, para que se tenha um registro do estado real em que o edifício foi 

entregue, um pouco antes do final da garantia da edificação, para que se avalie a 

existência de alguma anomalia de responsabilidade da construtora e antes do início 

de grandes obras, imediatamente vizinhas, para que seja cobrada do construtor a 

responsabilidade sobre eventuais trincas ou abalos estruturais que a edificação pré-

existente venha a sofrer.  

Conforme Castro (2007), após o término do prazo de garantia da edificação, é 

recomendável que se faça a inspeção predial anualmente, como parte do plano de 

manutenção do edifício. Desta maneira, é possível se privar de gastos com 

manutenção preventiva, uma vez que as anomalias serão, necessariamente, 

descobertas bem no seu início. O ideal é que se consiga detectar uma anomalia 

antes que ela possa causar prejuízos ao imóvel. 

Ferreira (2010) conclui que as recomendações técnicas para as anomalias e 

falhas constatadas na inspeção predial devem ser apresentadas de forma clara e 

simplificadas, possibilitando ao gestor, síndico ou proprietário a fácil compreensão, e 

recomenda para o inspetor habilitado indicar manuais, ilustrações e normas 

pertinentes para facilitar o entendimento das futuras providências a serem tomadas 

na execução das recomendações indicadas. 

 

2.5 LEI DE SITTER 

 

Segundo Castro (2007) todo sistema de manutenção deve prever recursos 

financeiros para a realização de serviços de manutenção preventiva e incluir uma 

reserva de recursos destinada á realização de serviços de manutenção não 

planejada. Para esta previsão, deve contar com mecanismos baseados nas 

condições da edificação demonstradas no relatório de inspeção e nas solicitações 

dos usuários, nos custos decorrentes da não realização dos serviços de manutenção 

no prazo previsto e nos recursos disponíveis.  
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 Ainda conforme o autor por muitas vezes envolverem custos elevados, os 

serviços de manutenção devem sempre ser baseados em estudos. Um custo inicial 

elevado não deve impedir a execução de serviços programados, pois poderá 

acarretar em ainda maiores custos ao usuário. 

Dado a isso é de fundamental importância à definição de um sistema de 

inspeção e manutenção que abranja o planejamento, os projetos e a programação 

de todos os serviços de manutenção para intervalos de pequeno, médio e longo 

prazo, dando a previsão orçamentária aos períodos. Ao proprietário cabe ajustar a 

dotação orçamentária referente para que se adeque ao previsto (CASTRO, 2007). 

Conforme Villanueva (2015) tomando como referência a regra de Sitter, que 

mostra a evolução do custo das intervenções de acordo com o momento em que 

elas são implementadas nas etapas de projeto e execução das estruturas de 

concreto, é possível fazer uma relação com o custo das intervenções necessárias e 

a garantia da acessibilidade em edificações. 

De acordo com a referida regra, também conhecida como a lei de evolução 

dos custos ou lei dos cinco, os custos de intervenção crescem em função do tempo 

e segundo uma progressão geométrica de razão cinco (VILLANUEVA, 2015). 

Sobre esse assunto, Helene (1992) afirma que as correções serão mais 

duráveis, mais efetivas, mais fáceis de executar e muito mais baratas quanto mais 

cedo forem executadas. Portanto, o melhor momento para se tomar decisões 

relacionadas à acessibilidade de edificações é na fase de concepção dos projetos da 

edificação, entre outras razões, pelo fato de as soluções de acessibilidade estarem 

intimamente relacionadas com o partido arquitetônico. 

A figura 9 mostra graficamente a evolução exponencial dos custos de 

intervenção, ao longo das fases de um empreendimento conforme é apresentado 

pela lei de Sitter. 
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FIGURA 8 – EVOLUÇÃO DOS CUSTOS (LEI DE SITTER). 

FONTE: HELENE, 1992. 

 

Assim como é apresentado por Villanueva (2015), para melhor compreensão 

dessa lei, é possível analisar o efeito preconizado por ela, fase a fase de um 

empreendimento:  

 Fase de Projeto - Toda medida tomada em nível de projeto com o objetivo 

de aumentar a mantenabilidade, a durabilidade, vida útil e etc, corresponde 

a um custo X reais do projeto.  

 Fase de Execução - Toda medida extra projeto, tomada durante a 

execução da obra, implica num custo cinco vezes maior ao custo que teria 

sido acarretado se esta medida tivesse sido tomada em nível de projeto, 

para obter o mesmo grau de proteção e durabilidade;  

 Fase de Manutenção Preventiva - Toda medida tomada com antecedência 

e previsão, durante o período de uso e manutenção do empreendimento, 

pode ser associado a um custo vinte e cinco vezes maior que aquele 

necessário se a decisão de obter certo grau de proteção e durabilidade 

tivesse sido tomada no projeto.  

 Fase de Manutenção Corretiva - Correspondem ao trabalho de diagnostico, 

prognostico reparo e proteção dos sistemas que já apresentam 

manifestações patológicas. A esta atividade pode associar um custo de 

cento e vinte e cinco vezes superior ao custo das medidas que poderiam 

ser tomadas em nível de projeto. 

Helene (1992) afirma que a maior contribuição da Lei de Sitter não são os 

valores em si, mas a conscientização da cadeia produtiva de que, o foco da atenção 

deve ser concentrado nas fases de projeto e construção e na manutenção 

preventiva para obtenção da durabilidade dos sistemas. 
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3. METODOLOGIA  

  

 Com base nos estudos realizados, neste capitulo está apresentada a 

metodologia empregada para o desenvolvimento de um manual de inspeção e 

controle em edificações, que será baseada nos acidentes estruturais citados no 

capitulo 02. 

 Primeiramente foram tabuladas as principais causas dos acidentes estruturais 

com vitimas fatais ocorridos no Brasil estudados no capitulo 02, onde foram 

cuidadosamente analisados caso a caso, buscando identificar a falha mais evidente. 

 Em seguida foram classificadas em grupos de forma a permitir um melhor 

entendimento das suas causas e, consequentemente, prever um procedimento de 

prevenção, foram apresentados como fluxogramas apresentando atividades que 

cada grupo deve seguir para minimizar os riscos de acidentes.  

 O manual desenvolvido propõe uma sequência de revisão que devem ser 

realizadas na estrutura durante a sua vida útil, em algumas etapas poderão ser 

realizadas por profissionais habilitados e em outras pelos próprios moradores, tendo 

como objetivo encontrar anomalias que podem causar um acidente estrutural grave. 

 Posteriormente o manual de inspeção e controle, foi validado com base em um 

exemplo não real, afim de demostrar qual seria o resultado de um acompanhamento 

seguindo a metodologia proposta nesse trabalho de conclusão de curso. 

 Todas as rotinas de inspeções estabelecidas neste capitulo, terão como foco 

principal propor que essas atividades sejam registradas e arquivadas, para que 

possam ser consultadas a qualquer momento.   

 Foi validado o plano de inspeção e controle de edificações por meio de um 

exemplo, devido ao tempo que seria necessário para aplicar toda a metodologia, que 

seria a partir da fase de execução até o fim da vida útil de uma edificação, como foi 

apresentado no capitulo 4.  

 

3.1 ANALISE DOS DADOS    

 
 Pôde-se verificar que os acidentes estruturais na construção civil ocorrem com 

frequência em todo o mundo, porém, a não ser pelos noticiados na mídia, poucas 

pessoas e profissionais da área tem conhecimento destes eventos e pouco se 

encontra de informações em sites de pesquisas, e em trabalhos técnicos.  
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 Com base nos estudos realizados neste trabalho os acidentes estruturais 

normalmente ocorrem em ação conjunta de diversos fatores inerente ao processo 

construtivo das estruturas, passando desde a concepção e execução, até a sua 

utilização como mostra na tabela 1. 

 Estão apresentadas na tabela, os dados tabulados dos acidentes estruturais 

estudados, e suas respectivas causas – classificadas como principais e secundárias. 

TABELA 1 - ANALISE DOS DADOS 

Caso 
Causa definida como 

principal 
Causas secundárias 

Elevado Paulo de 

Frontin 

- Abertura de janela de 

inspeção de 70 x 70 cm 

durante a execução da obra, 

que não estava prevista em 

projeto. 

 

-Falta de inspeção e 

controle na execução da 

obra; 

- Falta de fiscalização 

Tragédia da 

Gameleira 

 

- Remoção inadequada de 

escoramentos e da sua 

retirada durante a execução 

da obra. 

 

 

-Erro de planejamento;  

-Falta de fiscalização na 

construção. 

Edifício Atlântico 

em Guaratuba 

 

- Uso inadequado do edifício; 

- Falha no projeto estrutural. 

- Teria uma piscina e uma 

caixa d‟água com capacidade 

maior que prevista em projeto. 

 

-Falta de inspeção;  

-Falta de manutenção da 

estrutura. 

 

Edifício Palace II 

 

-Utilização de material de 

baixa qualidade; 

- Execução inadequada. 

-Falta de fiscalização na 

execução da obra; 
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Edifício Areia 

Branca 

- Má qualidade de execução; 

- Exposição das armaduras. 

- Falta de fiscalização na 

execução; 

- Falta de inspeções e 

manutenções. 

Edifício Liberdade 
- Dano no elemento estrutural 

devido reformas irregulares. 

- Falta de manutenção; 

- Falta de inspeção; 

- Falta de fiscalização em 

reformas. 

FONTE: o próprio autor. 

  

 Com base nas analises dos dados é possível classificar em grupos as 

principais causas de acidentes estruturais, podendo dessa forma, estabelecer uma 

rotina de prevenção para cada um dos grupos: 

 Grupo I: Falha de projeto; 

 Grupo II: Falha na execução; 

 Grupo III: Falha na utilização; 

 Grupo IV: Falha de manutenção. 

  A proposta é que o manual de controle e inspeção seja definido de modo a 

abranger de forma ampla todos esses grupos.  

 

3.2 GRUPO I – FALHA DE PROJETO 

 

 Primeiramente, todo empreendimento deve ser projetado com base em critérios 

técnicos definidos pelos responsáveis, incluindo, mas não se limitando a: materiais a 

serem empregados, condições geotécnicas, carregamentos considerados, critério de 

vida útil, utilidades requeridas (tubulações, sistema de ar condicionado, etc.), 

critérios de durabilidade a serem empregados (cobrimento, consumo de cimento, 

etc.), obrigatoriamente de uso de normas técnicas e indicação da versão utilizada. 

 Além disso, algumas exigências devem ser feitas nessa etapa, associadas com 

a capacitação técnica dos profissionais envolvidos no projeto, bem como a garantia 

que se utilizou softwares computacionais licenciados.  
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 Como ferramenta adicional de controle, propõe-se nesse trabalho, que os 

projetos sejam sempre verificados e validados por um outro profissional. De forma a 

se estabelecer uma rotina desenvolvimento-verificação.  

 Com a aplicação de um sistema desse tipo, os riscos envolvidos decorrentes 

de uma falha humana serão minimizados de forma significativa. 

  Está apresentado na figura 9 um fluxograma das atividades a serem 

empregadas na etapa de projeto. 

 

FIGURA 9 - GRUPO I: PROJETOS 

 
FONTE: o próprio autor. 

3.3 GRUPO II – FALHA NA EXCECUÇÃO 

 Esta fase tem relação direta com a mão de obra executora e com o 

acompanhamento e a fiscalização dos serviços por profissionais habilitados e 

competentes. A mão de obra precisa de capacitação contínua para entregar uma 

execução de qualidade, evitando vícios e falhas construtivas.   

 Tendo ainda como a maior parte de falhas na execução: erros no conteúdo das 

informações constatadas no projeto, como a falta de justificativa para as soluções 

adotadas; a inexistência de memorial descritivo; discriminações técnicas e 

especificações de materiais inadequadas ou irregulares; as referências das normas 

sem explicitar seu conteúdo; os erros de cotas, níveis e alturas, falta de informações 

em memoriais, equipamentos inadequados e irregulares; e por fim, decisões 

tomadas para soluções de problemas sem o conhecimento de um profissional 

habilitado ou do autor do projeto.  

 Portanto o papel de engenheiro no acompanhamento da obra é de fundamental 

importância para evitar irregularidades e falhas construtivas e garantir uma execução 

de qualidade.  
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 Este trabalho orienta que o acompanhamento e a fiscalização da obra por um 

profissional habilitado seja feita regulamente e diariamente até a finalização da obra.  

Como apresenta a figura 10, um fluxograma das atividades a serem empregadas na 

etapa de execução. 

 

FIGURA 10 - GRUPO II: EXECUÇÃO

 

FONTE: o próprio autor. 

3.4 GRUPO III – FALHA NA UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA  

 O principal problema encontrado em algumas edificações se encontra na má 

utilização da edificação pelo usuário, seja por falta de conhecimento ou descuido 

como: demolição e abertura de vãos em alvenarias estruturais sem a presença e 

autorização de um profissional habilitado e órgão fiscalizador; ultrapassagem da 

carga prevista em projeto; mudanças de uso da estrutura e a falta de programa de 

manutenção da estrutura. 

 Toda edificação é projeta para atender seus usuários durante muito tempo. 

Porém, como foi avaliado não são previstas reformas que podem vir a acontecer 

pelos usuários sem a devida fiscalização.  

 Como ferramenta adicional de controle, propõe-se neste trabalho o 

acompanhamento por profissionais habilitados em manutenção ou adequações nas 

construções e a realização de inspeções técnicas periódicas.  

Construção com requisitos de qualidade atendidos 

Fiscalização da obra 

Materiais construtivos Mão de obra Equipamentos 

Profissional habilitado 

Planejamento 
Uso de normas e recomendações 

técnicas  
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 É muito importante que realizem uma vistoria visual tanto os profissionais como 

os usuários em: pilares, vigas, nas tubulações e instalações, áreas comuns, 

garagens e demais componentes de uma edificação sempre que possível.  

 Com a aplicação deste sistema, os riscos de problemas estruturais 

ocasionadas pela má utilização dos usuários seriam minimizados. 

 

FIGURA 11 - GRUPO III: UTILIZAÇÃO  
 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

3.5 GRUPO IV – FALHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

 Primeiramente, todos os sistemas e elementos construtivos necessitam de 

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

desempenho e de segurança, originalmente previstos em projeto para atendimento 

às exigências dos usuários. Porém, essa prática ainda não é muito comum, poucos 

são os usuários que realizam as manutenções preventivas tão adequadamente 

quanto o fazem para automóveis. 

 A manutenção preventiva em automóveis estabelece paradas periódicas com a 

finalidade de permitir a troca de peças gastas por novas, assegurando assim o 

funcionamento perfeito do equipamento por um período pré - determinado. Assim 

deveria acontecer em edificações, serviços cuja realização seja programada com 

antecedência para evitar problemas maiores na sua utilização.  

 Assim como em automóveis, a edificação depende diretamente de informações 

a respeito dela para manter o seu desempenho e efetuar manutenções periódicas 

adequadas, sendo alimentados por dados dos fabricantes, históricos de manutenção 
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e avaliações das instalações através de rotinas periódicas de inspeções e toda 

documentação referente ao projeto e a execução.  

 Além disso, com a sua avaliação frequente por meio das inspeções periódicas 

é possível auxiliar no direcionamento nas adequações do próprio plano de 

manutenção.  

 Assim, este trabalho propõe que essas avaliações e manutenções sejam 

realizadas regularmente e que sejam pré-estabelecidos períodos para a sua 

realização por profissionais habilitados.  

 É indicado que todos os cômodos e áreas externas sejam verificados. Podem 

ser verificados por meio das inspeções problemas como, por exemplo: sobrecarga e 

má conservação da rede elétrica; vazamentos e desperdício de água; trincas e 

rachaduras em paredes e pilares; apodrecimento de telhado; impermeabilização 

danificada em áreas molhadas como box, área de serviço e varanda, entre outros.  

 Assim como em automóveis os seguintes passos devem ser tomados: decidir 

qual tipo de análise aplicar; saber o que aconteceu durante o processo de uso do 

equipamento ou componente; fazer investigação preliminar; coletar dados; 

determinar o tipo de falha, identificar as causas da falha, a manutenção que deve ser 

realizada e o período em que devem ocorrer as inspeções e manutenções dos 

componentes e equipamentos e por fim, manter registros de tudo que foi realizado. 

 Está apresentado na figura 12 um fluxograma com as atividades básicas a 

serem realizadas nessa etapa. 
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FIGURA 12 - GRUPO IV: MANUTENÇÃO 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Como recomendado neste trabalho, o manual deve apresentar a realização das 

inspeções e manutenção que foram realizadas e as que devem ser realizadas 

periodicamente por profissionais habilitados, preferencialmente logo após os prazos 

de garantias parciais de 6 meses, 1 ano, 3 anos e 5 anos. Tais procedimentos 

devem ser arquivados como documentos técnicos de registro do histórico da 

edificação e deve servir de orientação para as novas inspeções.  
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4. MANUAL DE INSPEÇÃO PROPOSTO  

 

 Neste capitulo serão apresentados às propostas para o controle dos itens 

constados na metodologia e o plano de inspeção para uma rotina de 

desenvolvimento-verificação.  

 

4.1  DISPOSITIVO DE CONTROLE PARA FALHAS DE GRUPO l 

 

 O critério de projeto da edificação deve ser o primeiro documento técnico a ser 

desenvolvido, no intuito de minimizar os acidentes estruturais. Neste documento 

devem constar todas as considerações realizadas para o desenvolvimento do 

projeto, incluindo: especificações de materiais; normas utilizadas e a suas 

especificações; carregamentos, características do subsolo, área construída, 

funcionalidade (utilização e ocupação) da edificação, compatibilização entre 

projetos. 

 Com base no que foi discutido no capitulo anterior, de forma a garantir que os 

cuidados do grupo I sejam atendidos, é necessário a garantia da capacitação técnica 

do profissional envolvido, deve-se solicitar e arquivar os registros de comprovação 

da formação dos mesmos, tais como, registros no conselho regional, diplomas, 

experiências comprobatórias.  

 Da mesma forma deve-se manter registros dos softwares utilizados para o 

desenvolvimento do projeto com suas respectivas licenças. 

  Posteriormente é necessário após a conclusão do projeto, que uma serie de 

registros sejam emitidos e arquivados pelos proprietários/responsáveis, tais como: 

 Critérios de projetos adotados; 

 Relatórios de verificação e validação do projeto por outro profissional; 

 Ultimas versões do projeto. 

 Com base nessas informações, a qualquer momento, o responsável da 

estrutura poderá fazer uma avaliação das principais considerações e ou limitações 

da sua estrutura, o que minimiza a possibilidade de um erro durante a utilização. 

 Como exemplo, se uma determinada laje de cobertura foi calculada para uma 

sobrecarga de 1,0 kN/m², pela simples análise dos critérios utilizados para o projeto, 

o responsável pela edificação saberá que uma piscina não pode ser construída na 

referida laje.  
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 Desta forma, como parte do manual de inspeção e controle das edificações, é 

de vital importância a inclusão desses registros básicos.  

 

4.2 DISPOSITIVOS DE CONTROLE PARA FALHAS DE GRUPO II 

 

Conforme apresentado no capitulo anterior o planejamento, o 

acompanhamento e a fiscalização da obra por um profissional habilitado é o que 

garante a execução adequada e eficiente. O que ocasionaria a minimização de 

acidentes estruturais. Sendo assim de grande importância os registros 

comprobatórios da qualidade da mão de obra executora e do profissional que fará o 

acompanhamento.  

Assim como dito no tópico anterior com base no que foi discutido no capitulo de 

analise dos dados, de forma a garantir que os cuidados do grupo II sejam atendidos, 

é necessário que durante a execução da obra, todos os registros sejam emitidos e 

arquivados pelos proprietários/responsáveis, tais como: 

 Fiscalizações; 

 Medidas tomadas durante a execução; 

 Mudança do projeto original; 

 Calibrações dos equipamentos; 

 Resultados dos ensaios da obra; 

 Material utilizado; 

 Normas utilizadas; 

 Avaliar o desempenho dos fornecedores. 

Sendo de vital importância todos esses registros para as inspeções e controles 

que serão realizadas durante a vida útil da edificação. 

 

4.3 DISPOSITIVOS DE CONTROLE PARA FALHAS DOS GRUPOS III E IV 

 

Para a prevenção dos acidentes ocasionados com a falha de uso ou 

manutenção, se propõe uma sequencia de revisão a serem realizadas na estrutura, 

as quais serão registradas e poderão ser consultadas a qualquer momento.  

 Essas inspeções poderão ser realizadas tanto por profissionais qualificados 

como em algumas etapas, pelos próprios moradores e síndicos. Tendo como 
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objetivo principal a busca por anomalias que podem apresentar um risco para a 

estrutura. 

 Conforme a Cartilha LTVP – Auto vistoria e laudo técnico de vistoria predial 

CREA-RJ (2014) a vistoria em edificações com menos de 25 (vinte e cinco) anos de 

vida útil, a contar do “habite-se”, devem ser realizadas de 10 (dez) em 10 (dez) anos. 

Em edificações com mais de 25 (vinte e cinco) anos de vida útil, de 5 (cinco) em 5 

(cinco) anos. 

 Entretanto, um imóvel é planejado e construído para atender seus usuários por 

muito tempo, para que esta expectativa seja concretizada, torna-se primordial a 

prática constante de inspeções, tão adequadamente quanto o fazem para outros 

bens, como automóveis. Neste caso, com o objetivo de se atender aos requisitos 

apresentados pela cartilha LTVP, mas mantendo uma constante (anual) inspeção 

das edificações, se propõe o plano de inspeção apresentada na tabela 2. 

 

TABELA 2 – PLANO DE INSPEÇÃO 

ANO 
TIPO DE 

INSPEÇÃO 
LOCAL 

RESPOSNSÁVEL 

PELA INSPEÇÃO 

1 Visual 

 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações e 

garagens. 

Profissional habilitado 

 

 

2, 3 e 4 

 

Visual 
Hall, áreas comuns, instalações e 

garagens. 
Moradores e síndicos 

 

5 

 

Visual e se necessário 

ensaios 

 

Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens, áreas privativas, poço 

de elevador. 

Profissional habilitado 
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6, 7, 8, 9 

 

Visual 
Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 
Síndico e Moradores 

 

10 

 

Visual 
Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações elétricas e 

hidráulicas, garagens. 

Síndico e Moradores 

 

11, 12, 

13 e 14 

 
 

Visual 
Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 

 

 

Síndico e Moradores. 

 

15 

 
 

 

Visual e se necessário 

ensaios 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações, poços de 

elevadores, garagens. 

 

Profissional habilitado. 

 

16, 17, 

18 e 19 

 

Visual 

Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 

 

Síndico e Moradores. 

 

 

20 

 

 

Visual e se necessário 

ensaios 

 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações, poços de 

elevadores, garagens. 

Profissional habilitado. 
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21,22,23,

24 

Visual 
Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações elétricas e 

hidráulicas, garagens. 

Síndico e Moradores 

25 

 
 

Visual e se necessário 

ensaios 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações, poços de 

elevadores, garagens. 

 

Profissional habilitado. 

26, 

27,28, 29 
Visual 

Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 
Síndico e Moradores. 

30 

 
 

 

Visual e se necessário 

ensaios 

 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações, poços de 

elevadores, garagens. 

Profissional habilitado. 

31,32,33,

34 
Visual 

Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 
Síndico e Moradores. 

 

35 

 

Visual e se necessário 

ensaios 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações, poços de 

elevadores, garagens. 

 

Profissional habilitado. 

36, 37, 

38, 39 

Visual Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 

Síndico e Moradores. 

40 
Visual 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações elétricas e 

hidráulicas, garagens. 

Profissional habilitado. 
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FONTE: o próprio autor. 

 
 Após cada inspeção os dados devem ser coletados e analisados de forma a 

decidir se é necessária a consulta a outros profissionais ou alguma intervenção. E 

então classificados, conforme citado pela norma de inspeção predial nacional 

disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia 

(IBAPE, 2012), em: críticos: quando a estrutura apresenta perda excessiva de 

desempenho comprometendo a sua vida útil; regulares: quando a estrutura apresenta 

perda de desempenho, porém possui possibilidade de recuperação e em mínimos: 

que apresentam somente pequenos prejuízos à estética. 

  Por fim, o laudo de inspeção deverá sempre estar disponível para os usuários e 

para os profissionais que irão realizar a próxima inspeção, sendo possível sempre ter 

o controle da edificação, para possíveis reformas, e manutenções posteriores.  

 

 

 

 

41, 42, 

43, 44 

Visual Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 

Síndico e Moradores. 

45 
Visual 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações elétricas e 

hidráulicas, garagens. 

Profissional habilitado. 

46, 47, 

48, 49 

Visual Hall, áreas comuns, instalações, 

garagens. 

Síndico e Moradores. 

50 

Visual e se necessário 

ensaios 

Hall, áreas comuns, áreas 

privativas, instalações, poços de 

elevadores, garagens. 

 

Profissional habilitado. 
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5. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO MANUAL 

 

 Para validar o manual de inspeção e os dispositivos de controle, serão 

elaborados exemplos para a rotina de verificação em cada fase da edificação: projeto, 

execução, uso e manutenção. Procurando englobar estes grupos causadores da 

maior quantidade de acidentes estruturais estudados neste trabalho.  

 Não foi possível fazer a aplicação do manual, em virtude do tempo que seria 

necessário, precisaria de aproximadamente 50 anos.  

 Portanto, serão levantados dados por meio de ficção, dados não válidos, que 

servirá apenas como exemplo ilustrativo. 

 Como estão apresentados neste trabalho, estes manuais devem ser utilizados 

e arquivados como documentos técnicos de registros do histórico da edificação, para 

os seus usuários e proprietários manter o seu controle e utilizá-los quando for 

necessário, ou seja, em reformas, inspeções, manutenções posteriores e para a 

venda do seu imóvel. 

  

5.1  GRUPO I 

 

 Está apresentada na tabela 3 o manual de inspeção e controle para critérios de 

projeto utilizado como exemplo, orientando as atividades de um profissional 

habilitado para a validação do projeto estrutural. 

TABELA 3 - MANUAL DE INSPEÇÃO E CONTROLE PARA CRITÉRIOS DE 
PROJETO 

CRITÉRIOS DE PROJETO 

1. Normas utilizadas: 

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto  - Procedimento ; 

ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações; 

ABNT NBR 6123:2013 - Forças devidas ao vento em edificações; 

ABNT NBR 6120:2000 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

ABNT NBR 8681:2004 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

NBR 6484:2001 - Sondagem de simples reconhecimento com SPT. Método de 
ensaio.  



47 
 

  

2. Descrições gerais 

Edifício residencial de 20 pavimentos; 

Sistema construtivo de concreto armado; 

Lajes maciças; 

Fundação com estacas pré-moldadas; 

3.Principais materiais:  

Concreto C25, com cobrimento de 3 cm e aços CA50 e CA60.  

Aço CA-50: bitolas de 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20 e 25 mm, empregados como 

armaduras longitudinais de vigas, pilares, lajes, escadas, etc.  

Aço CA-60: bitola de 5 mm, empregada como armadura longitudinal de lajes e 

estribos de vigas e pilares. 

4. Condições geotécnicas 

Boletins de sondagens desenvolvidos pela em empresa KBS Engenharia, 

apresentaram presença de argila mole. 

4.Carregamento 

Peso próprio dos materiais  

Sobrecarga de uso de 20 N/m² nos pavimentos 

DADOS DO PROJETISTA 

1.Empresa  

KBS Engenharia  

2.Profissionais  

Eng Maria Cecilia de Carvalho 

Eng Vinicius Araujo 

3.Softwares utilizados 

TQS V19 

AutoCad 2012  

VERIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.Empresa  

XXK Engenharia 
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 FONTE: o próprio autor. 

 

5.2 GRUPO II 

 

  Na fase de execução, é necessário o acompanhamento pelo profissional 

habilitado diariamente para analise de desempenho da obra, e manter registro das 

inspeções. 

  É apresentado na tabela 4 o manual de inspeção e controle para o 

acompanhamento da obra pelo profissional habilitado.    

TABELA 4 - MANUAL DE INSPEÇÃO PARA A FASE DE EXUCUÇÃO 

         MANUAL PARA O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

1.Normas utilizadas: 

ABNT NBR 7191:1982  - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou 

armado; 

ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente; 

ABNT NBR 15884-3:2010 - Sistema de tubulações plásticas para instalações 

prediais de água quente e fria - (PVC); 

ABNT NBR 16200:2013 - Elevadores de canteiros de obras para pessoas e 

materiais com cabina guiada verticalmente - Requisitos de segurança para 

construção e instalação; 

ABNT NBR 7678:1983 - Segurança na execução de obras e serviços de construção; 

ABNT NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento 

dos solos para fundações de edifícios - Procedimento; 

ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, 

2.Profissionais  

Eng. Carlos Andrade 

3.Parecer técnico  

Projeto aprovado – (22/07/17) 

MANTER REGISTROS DE TODOS OS ITENS  

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5183
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=80314
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=80314
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5228
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5228
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recebimento e aceitação – Procedimento; 

ABNT NBR 9574:2008 - Execução de impermeabilização. 

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO 

1.Empresa   

XBS Engenharia 

2.Profissionais  

Eng Maria Cecilia de Carvalho 

Eng Vinicius Araujo 

3.Softwares utilizados 

TQS V19 

AutoCad 2012 

Ms Project 2011 

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA INSPEÇÃO 

1.Empresa  

XXK Engenharia 

2.profissional  

Eng. Carlos Andrade 

INSPEÇÃO E CONTROLE NA EXECUÇÃO 

1. Descrições gerais da construção 

Obra: Edifício Residencial com 15 pavimentos 

Localidade: Curitiba – PR 

Estrutura: concreto armado 

Lajes: maciças 

Fundação com estacas pré-moldadas; 

2.Fiscalização: 

 Concretagem, processo de moldagem, montagem e retirada de escoras: 
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Obs: Adequada. 

 Compatibilização entre projetos:  

Obs: Não foi encontrado problemas. 

 Alterações do projeto durante a obra:  

MOTIVO: 

 

ITENS MODIFICADOS: 

3. Ensaios realizados: 

Ensaio de abatimento do concreto, concluído que está dentro dos padrões de 

consistência desejado; 

Controle de concretagem; 

Verificação de recalques. 

4. Calibração de equipamentos (quais, quando):  

Equipamentos com adequado funcionamento. 

5.Quanto ao Respeito às Normas Especificadas e Contratuais (deficiente, 

regular ou, ótimo):  

Regular. 

6. Quanto à Conformidade da Qualidade dos Serviços (deficiente, regular ou 

ótimo):  

Regular. 

7.Quanto ao Resultado do Desempenho (deficiente, regular ou ótimo):  

Regular. 

MANTER REGISTROS DE TODOS OS ITENS 

Lista de registros (anexos): 

- Boletins de ensaios de compressão axial do concreto; 

- Boletins de ensaios de abatimento; 

- Certificados de qualidade do aço; 

- Mapa de concretagem; 
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- Boletins de calibração de equipamentos; 

- Relatórios de não conformidades; 

- Boletins de cravação das estacas; 

- Resultados do nivelamento geométrico para identificação de recalques; 

- Alterações de projeto estrutural. 

FONTE: o próprio autor. 

 

5.3 GRUPO III E IV 

 

Com base no que foi discutido para a prevenção dos acidentes ocasionados 

devido falha na utilização e na falta de manutenção, serão inspecionados os itens 

apresentados no capítulo anterior. Está apresentado na Tabela 5 um exemplo de um 

dos relatórios de inspeção preenchido. 

TABELA 5 – MANUAL PARA CONTROLE E INSPEÇÕES DE EDIFICAÇÕES 

 
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

Profissional Responsável: 

Eng. Solange Ribeiro 

Número do registro: 65780 CREA – PR 

1.Dados da edificação:  

Endereço: Br 116, número 15480, Linha verde. 

Cidade/Estado: Curitiba - PR 

2.Características da unidade inspecionada: 

Estrutura de concreto armado com 15 pavimentos; 

Com lajes maciças; 

Área total: 12.070,15 m²; 

Edifício residencial;  

Não apresenta garagem em subsolo. 

3.Idade da edificação: 

15 anos 
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OBS: Comparar com o ultimo registro de inspeção 

4.Tipo de inspeção (critérios estabelecidos no plano de inspeção): 

VISUAL, E SE NECESSÁRIO ENSAIOS. 

INSPEÇÕES - CONFORME PLANO DE INSPEÇÃO 

5.Danos aparentes na construção com descrição e localização das respectivas 

anomalias e falhas indicando o grau de risco (critico, regular ou mínimo), e se 

necessário ensaios de nivelamento geométrico de alta precisão para controle 

de Recalques.   

Áreas inspecionadas: hall, áreas comuns, áreas privativas, instalações prediais, 

poço de elevador, garagem. 

HALL:  

Não apresentam anomalias. 

- Grau de risco: 

ÁREAS COMUNS: Escadas e corredores. 

Foram encontradas fissuras a baixo dos corrimões das escadas. 

 

- Grau de risco: Mínimo  

AREAS PRIVATIVAS: Apartamentos, paredes externas e internas. 
Não apresentam anomalias. 

 

- Grau de risco: 

INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS:  
Não apresentam anomalias. 
 
- Grau de risco: 

POÇO DE ELEVADOR: 
Não apresenta anomalias 
 
 
- Grau de risco: 



53 
 

  

GARAGEM:  
Não apresenta anomalias. 

- Grau de risco:  

INVESTIGAÇÃO – Levantamento de dados 

 
ANEXO 1: 
 

 AREAS COMUNS 
 
1.Onde: A baixo do corrimão da escada do primeiro andar. 
 
2.O quê: Fissuras. 
 
3. Características: estreitas e alongadas, atingindo apenas a pintura. 
 
4. Ocasionou: Devido à movimentação do prédio, e do grande fluxo de movimentos 

de carros da rodovia BR -116.  

 
5.Recomendações: Não possui problema estrutural, portanto, não é perigosa. 

Porém é importante ficar atento e observar nas próximas inspeções se ouve uma 

evolução do problema ao longo do tempo, ou se a fissura permanece estável. 

 

6.Registro fotográfico: 

 
IMAGEM 01 – FISSURA ENCONTRADA 

FONTE: Solange Ribeiro (2017) 
 

MANTER REGISTROS DE TODOS OS ITENS 

FONTE: o próprio autor. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho apresentou uma sugestão de um manual de inspeção e controle 

de forma a minimizar os riscos decorrentes de acidentes estruturais na construção 

civil.  

 Durante a etapa de pesquisa foi constatado que os acidentes estruturais são 

provocados na maioria das vezes por erros que podem ocorrer durante toda a vida 

da edificação: etapa de projeto, etapa de execução e durante a utilização. Situações 

que poderiam ser evitadas se fossem estabelecidas rotinas de inspeções, sendo 

essa justamente a proposta desse trabalho.   

  Dessa forma, no intuito de minimizar esses riscos foram propostas ações a 

serem tomadas em todas as etapas da estrutura, e em cada uma delas com 

responsabilidade bem determinada. A primeira etapa é o controle durante a fase de 

projeto, no manual foram propostos mecanismos de controle com o intuito de 

minimizar erros humanos, sendo a aplicação desses mecanismos responsabilidade 

do projetista ou do empreendedor. 

 Para a fase de execução, a proposta estabelecida, é de uma fiscalização mais 

presente com controle rígido de padrões de qualidade. Além da necessidade de se 

registrar todo o histórico das etapas de construção por meio de documentação 

técnica. 

 E por fim, o controle do uso da edificação, sendo nessa etapa o procedimento 

mais crítico, pois envolve uma rotina anual de pelo menos 50 anos. Dessa forma, o 

plano de inspeção apresenta em sua composição a indicação do que deve ser feito 

anualmente. E indica, com base na Cartilha LTVP – Auto vistoria e laudo técnico de 

vistoria predial, inspeções por profissionais habilitados intercaladas com inspeções 

realizadas por leigos (moradores e síndico). Onde propõe que em edificações com 

mais de 25 (vinte e cinco) anos de vida útil, sejam realizadas inspeções de 5 (cinco) 

em 5 (cinco) anos por profissionais habilitados. 

 O manual apresentado demonstra, por meio de critérios estabelecidos e 

estudados, a elevada importância da rotina das atividades de inspeção, em 

diferentes fases da edificação, como forma de assegurar a durabilidade e a 

preservação das condições de utilização das edificações, durante a sua vida útil.  

 Com a aplicação do manual foi verificada a interligação entre as etapas de 

projeto, execução, uso e manutenção. Por tanto, o manual apresenta a melhor 
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alternativa para se conseguir segurança, com os dispositivos necessários para se 

alcançar o desempenho e durabilidade da edificação. E por sua vez entende que 

mantendo os registros de todas as inspeções, minimizaria substancialmente os 

acidentes estruturais.   

   Este trabalho apresenta a importância de fazer valer como obrigação legal 

para toda a sociedade a pratica de inspeções e controle em edifícios residenciais e 

comerciais, trazendo assim maior segurança e tranquilidade para os cidadãos.  

 Sendo assim, é necessário que o CREA – PR e até mesmo outros Conselhos 

Regionais de Engenharia e Agronomia de outros estados defendam a criação de 

uma lei para cada município que determine que os responsáveis por todos os 

imóveis residenciais e comerciais (a cada dez anos edifícios com idade inferior a 25 

anos e a cada cinco anos edifícios com mais de 25 anos de idade) contratem 

profissionais legalmente habilitados e capacitados tecnicamente para a realização 

das inspeções, ou seja, para que avaliem as condições de conservação e 

estabilidade dos edifícios e apontem se há a necessidade de reparos ou 

intervenções e por fim, que sejam mantidos registros em arquivos de todas as 

inspeções realizadas durante a vida do edifício.   
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