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RE LATO RIO 
Este relatorio tern como objetivo 

avaliar, qualificar e laudar patologias existentes 

na edificacao em questao, conforme solicitacao. 

RESPONSAVEL TECNICO 
Eng. Bruno Sousa Maia 

202ID 
LA UDO TECNICO DE VISTORIA 

AV ALIA TIV A PATOLOGICA 



INTRODUCAO AO RELAT6RIO TECNICO 

Este trabalho tem como objetivo 

principal, estudar, avaliar, qualificar e laudar 

danos de uso, patologias e possiveis erros 

contrutivos do predio situado na R. ManoeJ 

Leite de Moura, 12 - Centro, Brejo Santo - CE, 

63260-000, atraves deste relatorio e laudo 

tecnico seguindo suas referidas norrnas 

regulamentares nas NBR's. 

Demostra-se neste relat6rio, o ponto de 

vista profissional que estudou o caso citado e 

tern seu contcudo de acordo com a Nonna de 

Inspecao Predial 2012 do IBAPE( Instituto 

Brasileiro de Normas Tecnicas), que dispoe 

sobre as regras gerais e especificas a serem 

obedecidas na manutencao e conservacao das 

edificacoes. 

O Laudo Tecnico em questao, solicitado 

por Vossa Excelencia Maria do Carmo Bezerra 

Martins para vistoria e manutencao da 

edificacao. 

Brejo Santo-Ce 

Agosto de 2018 
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1. IDENTIFICAC::AO 

1.1 Objetivo 

O presente Laudo Tecnico de Inspecao Predial foi solicitado pela CAMARA MUNICIPAL 

DE BREJO SANTO ao contratado autonomo Eng. Civil Bruno Sousa Maia, em atendimento 

ao disposto na Norma de Inspecao Predial/2020 do IBAPE (Institute Brasileiro de 

A valiacoes e Pericias de Engenharia - Entidade Nacional) e da Norma de Manutencao em 

Edificacoes NBR 5674, da ABNT (Associacao Brasilcira de Normas Tccnicas), alem da 

ABNT NBR 16747: "lnspecao predial - Diretrizes. conceitos. terminologia e procedimento 

publicada em 21/05/2020". Este trabalho caracteriza-se pela Inspecao predial como um 

"Check-up" da edificacao, tendo como escopo um diagnostico geral sobre a edificacao em 

questao, idcntificando possiveis anomalias construtivas e falhas de manutencao - com a 

analise do risco oferecido aos usuarios, ao meio ambiente e ao patrimonio - que interferem 

e prejudicarn a saude e babitabilidade, frente ao desempenho dos sistemas construtivos e 

elementos vistoriados da edificacao, especialmente a estrutura e instalacoes eletricas e 

hidrossanitarias. Neste contexto, a avaliacao diz respeito a MANUTEN<;Ao, para operacao 

e uso da casa. 

1.2 Dados do Contratante: 

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 

CNPJ: 05.454.897/0001-47 FONE: (88)3531-1010 I (88)3531-0447 

Endereeo: Rua Manoel Leite de Moura, l 011 CEP: 63260-000 - Brejo Santo/CE 

Representado pela PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 

Maria do carmo Bezerra Martins 

1.3 Dados da Editlcaeao: 

CPF: 736.474.033-34 

- Endereco.Rua Manoel Leite de Moura, l 011 CEP:63260-000-Brejo Santo/CE 

- Area do terreno: 574,28 m1 

- Area da edificacao: 704,36 m? 

- Area por pavimento: 352, 18 m1 

- Quantidade de pavimentos: 02 unid. 
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Vista aerea da Camara Municipal de Brejo Santo 

1.4 Realizacae do Laudo: 

Responsavel Tecnlco 

Profissional: Eng. Civil/T ec. Edificacoes Bruno Sousa Maia 

CREA: CE52443 

RNP:0612697762 

ART - Anota�ao de Responsabilidade Tecnica - CREA-CE: 

n° CE202006691SS 

Engenheiro Civil responsavel pelo Laudo Tecnico de Inspecao predial de acordo 

com a lei 9.913 de 16 de julho de 2012. 

1.5 Data das Vistorias: 

As Vist6rias Tecnicas nas dependencias da Camara Municipal de 

Brejo Santo foram realizadas nos dias 12 e 13 de agosto de 2020, pela parte 

da manha. 
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1.6 Objeto da Inspeeao: 

A Camara Municipal de Brejo Santo foi construida na decada de 1890, passando 

por diversas refonnas, sendo a ultima em dezembro de 2009. E uma instituicao publica 
constituida de 12(doze) Gabinetes, Ol(uma) Recepcao, Ol(uma) Secretaria, Ol(uma) Sala 

de comissoes, Ol(uma) Copa, 06(seis) banheiros, Ol(urna) Tesouraria, Ol(uma) Sala de 

Presidencia, Ol(uma) sala de som, Ol(um) Plenario, Ol(uma) Varanda c 02(dois) 
Mezanino, Alern de uma area externa com acesso Principal e acessibilidade rampada na 
area lateral. 

A edificacao possui uma area de 704,36 rrf distribuida em dois pavimentos de 

igual area construida, assentada sobre um terreno de area superficial de 574,28 m1. Com 

as seguintes caracteristicas construtivas: estrutura de concrete annado sobre fundacoes 
em estacas, elevacoes em alvenaria de tijolos ceramico rebocados, cobertura em laje de 

concreto arrnado corn telhamento metalico zincalume, esquadrias de madeira e aluminio, 

pavimentacao em piso de concreto e ladrilho hidraulico, e instalacoes prediais proprias 
para a finalidade. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Criterfo Utilizado: 

A inspecao predial esta baseada no "check-up" da edificacao, que tern como 

resultado a analise tecnica do fato ou da condicao relativa a babitabilidade, 

mediante a verificacao "in loco" de cada sistema construtivo, estando a mesma 

voltada para o enfoque da seguranca e da manutencao predial, de acordo com as 

diretrizes da Norma de Inspecao Predial do IBAPE - 2009 e da Norma de 

Manutencao em Edificacoes - NBR 5674, da ABNT. A inspecao procede ao 

diagnostico das anomalias construtivas e falhas de manutencao que interferem e 

prejudicam o estado de utilizacao do predio e suas instalacoes, tendo como 

objetivo verificar os aspectos de desempenho, vida util, utilizacao e seguranca que 
tenham interface direta corn os usuarios. 
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Nota: Nao foram realizados testes, medicoes ou ensaios por ocasiao <las vistorias, 

consoante o nivel de inspecao estabelecido como escopo para este trabalho. 

2.2 Nivel da Inspeeao: 

Esta inspecao e classifica<la como "Inspecao de Nivel l ", representada por analise 

expedita dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificacao de suas 

anomalias c falhas aparentes. Caracteriza-se pela verificacao isolada ou 

combinada das condicoes tecnicas de uso e de manutencao do sistema da 

edificacao, de acordo com a Norma de Inspecao Predial do IBAPE, respeitado o 

nivel de inspecao adotado, com a classificacao das deficiencies encontradas 

quanto ao grau de risco que representa em relacao a seguranca dos usuarios, a 
habitabilidade e a conservacao do patrimonio edificado. 

2.3 Grau de Risco: 

Conforme a referida Norma de Inspecao Predial do IBAPE, as anomalias e falhas 

sao classificadas em tres diferentes graus de recuperacao, considerando o impacto 

do risco oferecido aos usuarios, ao meio ambiente e ao patrimonio. 

)"' GRAU DE RISCO CRiTICO - IMP ACTO IRRECUPERA VEL - e aquele 

que provoca danos contra a saude e seguranca das pessoas e meio ambiente, 

com perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possiveis 

paralisacoes, aumento excessivo de custo, comprometimento sensivel de vida 

util e desvalorizacao imobiliaria acentuada. 

)"' GRAU DE RISCO REGULAR - IMP ACTO P ARCIALMENTE 

RECUPERA VEL - e aquele que provoca a perda parcial de desempenho e 

funcionalidade da edificacao, sem prejuizo a operacao direta de sistemas, 

deterioracao precoce e desvalorizacao em niveis aceitaveis. 

)"' GRAU DE RISCO MfNIMO - IMP ACTO RECUPERA VEL - e aquele 

causado por pequenas perdas de desempenho e funcionalidade, 

principalmente quanto a estetica ou atividade programavel e planejada, sem r,·aiB 
eruno s� �1,�-�., .. 

Er.g -02 
R!'lP YI\}, i � c. f 

cRS� - 
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incidencia ou sem a probabilidade de ocorrencia dos riscos relativos aos 

impactos irrecuperaveis e parcialmente recuperaveis, alem de baixo ou 

nenhum comprometimento do valor irnobiliario. 

2.4 Documentacao Analisada: 

Os documentos tecnicos disponibiliza<los pela Camara Municipal de Brejo 

Santo para analise e consulta foram os seguintes: 

• Levantamento Fisico - Plantas Baixas dos Pavimentos 

• Projeto de Ampliacao - Localizacao 

• Projeto de Ampliacao -Planta Baixa Terreo gabinetes 

• Projeto Basico Hidrossanitario -Rede de Esgoto 

• Projeto Basico de dezembro de 2009. 

3. SISTEMA CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS: 

Os seguintes sistemas construtivos do Camara Municipal de Brejo Santo foram 

inspecionados em seus elementos aparentes, considcrando a documentacao fornecida e a 

lista de pedido de vist6ria elaborada por seus usuarios. 

• Estruturas de Concreto Armado: Pilares, Lajes e Vigas; 

• Vedacao e Alvenarias -Revestimentos e Fachadas; 

• Instalacoes Eletricas - Entrada de Energia, Refletores de Iluminacao. 

• Instalacoes Hidrossanitarias - Reservatorios, Sanitaries e Redes de Esgoto; 

• Cobertura e Impermeabilizacao; 

• Pintura e Revestimentos. 

• Forro tipo PVC da area do Plcnario. 

Os sistemas sao reJatados genericamente, seguindo-se a descricao e localizacao 

das anomalias e falhas detectadas, com a classificacao do grau de risco atribuido a cada 

sistema: Grau Critico (C), Grau Regular (R) ou Grau Minimo (M), excluida a criticidade 

das obras em andamento e/ou paralisadas, caso haja. 

3.1 Estrutura de Concreto Arrnado 
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A estrutura de concreto armado do Camara Municipal de Brejo Santo possui uma 

idade de utilizacao de mais de 50 anos e e constituida por lajes, vigas e pilares de concreto 

armado revcstida por ceramica e pintura latex. Entcnde-se que a concepcao de uma 

construcao duravel implica na adocao de um conjunto de decisoes e procedimentos que 

garantam a estrutura e aos materiais que a compoem um desempenbo satisfat6rio ao longo 

da vida util da estrutura de concreto annado. De acordo com a NBR 6118/2004, o conceito 

de vida util aplica-se a estrutura como um todo ou as suas partes. Dessa forma, a 

durabilidade das estruturas de concreto requer cooperacao e esforcos coordenados de 

todos os envolvidos nos processos de projeto, construcao e utilizacao. 

Detalbes dos pilares frontais sem danos aparente 

E classificado, quanto ao grau de risco, como MINIMO, considerando a 

pequenas escoriacoes e desgates de uso com alguns pontos de pintura "estourando"em 

descasque, o que podera, sem devidos cuidados,compromete a vida util da estrutura. 

E necessaria apenas reparos e recobrimento com pintura, tendo em vista evitar o 

agravamento da situacao e zelo pela estrutura. 

3.2 Alvenaria e Revestimentos: 

As elevacoes de vedacao e paineis de fechamento sao em alvenaria de tijolos 

ceramico revestidos em reboco e com acabamento de protecao de pintura. Os 

revestimentos das elevacoes dos sanitaries sao parte em azulejos e parte em 

reboco, com pisos ceramicos ou ladrilhos. 

Nas vistorias efetuadas, foram verificadas a seguinte anomalia e falhas de 

manutencao das elevacoes de alvenaria: 
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• evidencias de infiltracao de agua, manchas de umidade, fungos e bolor, com 

degradacao generalizada dos revestimentos de reboco e falta de protecao de 

pintura das elevacocs de alvenaria na lateral externa; 

Area lateral externa 

Classificado quanto ao grau de risco como MiNIMO, com impacto 

recuperavel, apenas pequenos danos de uso, necessitando de reparos em seu 

revestimento e pintura para manter conservacao da estrutura. 

3.3 Instalaeees: 

As instalacoes eletricas estao em seu perfeito estado de uso, com reparos 

simples nas tomadas em dois(02) Gabinetes e sala de som e tampas cegas para protecao 

de caixa de passagens; porem as instalacocs de ar -condicionados estao expostos com 

seu tubo de succao, assim como seu sistema de drenos, que alem de expostos, estao 

direcionado a local impr6prio. 
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As instalacoes Hidraulica requerem manutencao nas pias e sanitario apenas 

para evitar o desperdicio por falta de ajustes e reparos, ja o dreno pluvial apresenta falhas 

e dilatacoes em suas juncoes, necessitando reparos urgentes. 

' 

Tubo de succao e fiacao extema 

fiacao extema 

Classificado quanto ao grau de risco como REGULAR, com impacto 

recuperavel e com o comprometimcnto parcial do desempenho e funcionalidade do 
lo,' \ ... 

sistema hidrossanitario e eletrico em geral, necessitando de intervencao para san:� •s ,1

���J 
,,ft§ " y· ·�� v(._• 
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irregularidades verificadas, levando-se em consideracao o risco a seguranca e saude do 

usuario. 

3.4 Forro e Coberta: 

Forro em PVC (Policloreto de polivinila) com ressecamento e desgaste, 

necessitanto de troca parcial para manutencao e vedacao. 

Coberta metalica em zincalume e terca metalica com vazamentos em sua fixacao 

com parafusos altobrocante, causando infiltracoes na parede e deterioracao da a]venaria, 

agravada pela dilatacao e falta de impermeabilizacao da calha. 

Coberta metalica Desgaste do parafuso 

Desgaste do parafuso Fissura provocada pela dilatacao 

Classificado quanto ao grau de risco como REGULAR, com impacto 

recuperavel e com o comprometimento parcial do desempenho 

(, 

\' 
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sistema estrutural em geral, necessitando de intervencao para sanar as irregularidades 

verificadas com impermeabilizacao e vedacao imediata, levando-se em consideracao o 

risco a seguranca e saude do usuario. 

4. CONCLUSAO 

Diante das conformidades tecnicas construtivas de alguns itens dos sistemas 

vistoriados na Camara Municipal, e frente as suas condicoes, apesar de modo geral, 

CLASSIFICADA com BOAS e de BOM EST ADO DE CONSERV Af;,AO, classificamos 

a edificacao da Camara Municipal de Brejo Santo, de uma maneira global, como de 

GRAU DE RISCO REGULAR tendo em vista o impacto de descmpenho tccnicamente 

recuperavel para a finalidade de utilizacao a que se destina, sendo necessario a 

manutencao imediata para sanar as irregularidades apontadas no laudo de inspecao. 

5. ENCERRAMENTO 

Este Laudo Tecnico de Inspecao Predial da Camara Municipal de Brejo Santo e 
composto por doze folhas impressas e numeradas, foi elaborado pelo Engenheiro Civil 

Bruno Sousa Maia - Engenheiro Civil e Tecnico em Edficacoes - que o subscreve . 

. :- 
(9e. u1Jo cjv6fL 

Bruno Sousa Maia 

Engenheiro Civil 

Crea-Ce 52443 

Brejo Santo, 14 de Agosto de 2020 
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Anota�ao de Responsabilldade Tecnica • ART CREA-CE Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 
I ART OBRA I SERVICO 

N° CE20200669155 

INICIAL 

___ 1. Respondvel Ticnlco 

BRUNO SOUSA MAIA 
Tftulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0612697762 

Registro; 52443CE 

___ 2. Dados do Contnrto 

Conlratante: MUNICIPIO DE BREJO SANTO (CE)· CAMARA MUNICIPAL 
RUA MANOEL LEITE DE MOURA 
Complemento: 
Cidade: BREJO SANTO 

Balrro: ARAUJAO 
UF: CE 

CPF/CNPJ: 05A5'.897/0001--47 
N°: 1011 

CEP: 83260000 

Contrato: 001/2020 -12.08.2020 Cetebrado em: 12/08/2020 
Valor: RS 4.260,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridlca de Direito Publlco 
� lnslitucional; NENHUMA - Nlo OPTANTE 

Coordenadas Geograflcas: -7 A89043, ..Jll.990102 

___ 3. Dados da Obni/Servl�o 
RUA IIIANOEL L.BTE DE MOURA 
Complemento: 
Cidade: BREJO SAKTO 
Data de lnlcio: 12/011/2020 PrevisAo de tennino: 1211012020 

Balrro: ARAUJAO 
UF:CE 

N°. 1011 

CEP: 63260000 

Quantldade Unidade 
704,00 m2 

Quantidade Unidade 
704,00 m2 

Flnaldade: SEM DEFIH�AO Codigo: Nio Especff'lcado 
Propriet�rio: MUNICIPIO DE BREJO SANTO (CE}· CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: OSAS.4.897/0001-47 

___ 4. Atlvldade Tknlca 

8 - Consoltoria 
9 • Avala� > CONSTRUCAO CNIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA 
CONSTRUCAO 

15-Elabora�o 
66 • Laudo > CONSTRUcAO CNL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUc;Ao 

Ap6s a c:ondUsAo das atividades temicas o prollssional devenl proceder a baixa desta ART 
___ s. Observ�oes 

L.AUOO OE VISTORIA T�CNICA EM ANALISE DAS PATOLOGIAS EM REPARrn;Ao PUBUCA, CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, 
AAEA=704,00m2 LOCALIZADO EM BREJO SANTO-CE. 

___ 6. Declllra� 
• Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas nonnas tecnicas de ABNT, na legisla� especilica e no decreto n. 
5296/2004. 

___ 7. Entldade de ClnH --------------------------------r------ 
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 00 cEARA (SENGE�E) Q / :, 

___ 8. Asslnaturn �g L) ,.,X:, :'.)::,U.;)d.., � OJ 0- 
Declaro serem verdadeiras as lnfonna¢es aclmaBRUNO SOUSA MAIA· CPF: 04'.105.7� 

_____ __, de de _ 
Local data MUNlciPIO OE BREJO SANTO (CE) • cANARA NUNICf'AL • CNPJ: 

05..45't.117/0001-47 

Valor pago: RS as,711 Nosso NUme(O: 8214194602 uno .:,0us , 
.: n �., C1'1il 

---;) \'.JP 06�977f, 

C) e(}W 0C)�.3a_, 

Reg1strada em: 14/011/2020 

___ 9.�onna� ---------------------------------------- 
• A ART 6 velda somente quando quitada, mediante epresen�o do comprovante do pagamento ou confe�ncla no site do Crea. 

___ 10.Va�r ------------------------------------------ 
Valor da ART: R$ 118,711 

A autenUcldade desta AAT pode - -'flceda em· httpeJ/crea-ce.9ltac.com.br/pubko/, com a cturve: 7JZ37 
lmpn,sso em: 14/08/2020 6s 0848:16 par, ,p. 187.78.139.9 

l:,lcconosco@aeace.org.br 

Fax: (85) 3"53-5804 
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