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Porto Alegre, 23 de agosto de 2020
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DA CANOA

A/C
Sr. Presidente

REF: Sede da Câmara de Vereadores e
Biblioteca Pública, Av. Rudá, 745 e Rua Ceci,
1595 – Centro – Capão da Canoa/RS

Atendendo à solicitação da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, a BELLINASO &
ASSOCIADOS SERV. DE ENGENHARIA LTDA efetuou a Vistoria Predial dos imóveis em referência,
constatando visualmente as patologias construtivas para a data-base agosto de 2020.
No relatório a seguir descrevemos a propriedade em estudo, bem como a metodologia utilizada.
Consideramos que, mediante a entrega deste relatório, os serviços objeto de nossa proposta
encontram-se totalmente concluídos.
Agradecemos a oportunidade de elaborarmos este trabalho e colocamo-nos à disposição para
dirimir quaisquer eventuais dúvidas.

Atenciosamente,
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1.

INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Visando a atender ao objetivo solicitado, realizamos vistoria interna, a fim de identificar seu estado
de conservação. Utilizamos, também, informações gerenciais verbais ou escritas, recebidas através do
contratante.
Todas as dependências as quais foi possível o acesso, foram visitadas, entretanto, a inspeção e o
levantamento foram predominantemente visuais.

1.2. OBJETIVO
O presente Laudo Técnico de Vistoria Predial tem a finalidade de comprovar o atual estado das
construções erigidas nos imóveis que estão parcialmente ocupados, localizados na Av. Rudá, 745 e
Rua Ceci, 1595 – Centro – Capão da Canoa/RS

1.3. CONDIÇÕES LIMITANTES
✓ Efetuamos análises e procedimentos por nós considerados adequados, contudo a BELLINASO &
ASSOCIADOS SERV. DE ENGENHARIA LTDA não se responsabiliza por informações fornecidas por
terceiros e não será responsável, sob qualquer hipótese, por quaisquer danos ou perdas
resultantes da omissão de informações por parte do contratante ou de terceiros consultados
durante o desenvolvimento deste trabalho.
✓ Os profissionais envolvidos neste trabalho não têm interesses nos bens aqui analisados,
caracterizando a sua independência;
✓ O objetivo deste trabalho não inclui investigação em documentos e registros da propriedade
e não é responsabilidade da BELLINASO & ASSOCIADOS SERV. DE ENGENHARIA LTDA, corrigir eventuais
deficiências na propriedade analisada, incluindo físicos, financeiros e ou legais. Assumimos que
as medidas do imóvel, bem como seus respectivos títulos estejam corretos e registrados em
cartório e que a documentação enviada para consulta seja a vigente;
✓ Não foram consultados órgãos públicos nos âmbitos Municipal, Estadual ou Federal, quanto à
situação legal e fiscal do imóvel perante os mesmos;
✓ Não foram efetuadas medições de campo ou pesquisas de passivos ambientais no solo;
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✓ Não foram analisados máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, cultivos, semoventes ou
quaisquer outros bens móveis que possam existir na propriedade;
✓ O presente Laudo não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade que não a mencionada
no item “Objetivo” deste relatório.

1.4. PREMISSAS PARA A INSPEÇÃO PREDIAL
Para este trabalho foram considerados as edificações, instalações e áreas externas.
Foram realizadas vistorias físicas e produzido material fotográfico das principais anomalias e falhas dos
prédios, instalações e áreas externas.
A vistoria foi realizada no dia 04/08/2020, acompanhada pelo funcionário do patrimônio, Sr. Fabricio.
A vistoria foi visual, não sendo possível observar eventuais ocorrências mascaradas ou escondidas por
forros, placas, objetos e decorações internas, bem como problemas funcionais internos às fundações,
estruturas ou vedações, o que não fazem parte do escopo deste trabalho.
Não foram efetuadas medições para comprovação das áreas das construções, de capacidades ou a
mensuração das anomalias, pois não é este o objetivo deste trabalho, exceto estimativas “in loco” das
avarias das benfeitorias, construções e instalações.
Vale ressaltar que as informações prestadas junto à Vistoria Predial e das instalações não têm cunho
definitivo sobre as anomalias e avarias encontradas, sendo tão somente uma análise baseada nas
vistorias visuais “in loco” efetuada nos prédios e instalações.
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2.

DOCUMENTAÇÃO

Esta avaliação foi embasada nos seguintes documentos recebidos do contratante:
Terreno Destinado ao Uso Comum
Número / Cartório:
95.645 – Registro de Imóveis de Osório
Proprietário:
Município de Capão da Canoa
Área de Terreno:
335,28 m²
Área Construída:
00,00 m²
Observação:
Terreno destinado a circulação de veículos e pedestres
Terreno Destinado a Câmara Municipal de Vereadores
Número / Cartório:
95.646 – Registro de Imóveis de Osório
Proprietário:
Município de Capão da Canoa
Área de Terreno:
1.499,68 m²
Área Construída:
00,00 m²
Terreno onde está inserido o prédio da Câmara, Plenário e parte da
Observação:
Casa de Cultura.
Terreno Destinado a Casa da Cultura
Número / Cartório:
95.647 – Registro de Imóveis de Osório
Proprietário:
Município de Capão da Canoa
Área de Terreno:
981,54m²
Área Construída:
00,00 m²
Terreno onde está inserido parte da Casa de Cultura, Cobertura de
Observação:
Estacionamentos e Salão de Festa.
Terreno Destinado a Biblioteca Pública
Número / Cartório:
69.267 – Registro de Imóveis de Capão da Canoa
Proprietário:
Município de Capão da Canoa
Área de Terreno:
360,00m²
Área Construída:
00,00 m²
Observação:
Terreno onde está inserido a Biblioteca Pública.
Plantas / Quadro de Áreas – Câmara de Vereadores/Casa de Cultura/Estacionamentos/Salão de
Festa
Área de Terreno:
2.816,50 m²
Área Construída:
1.918,57 m²
Nº de Vagas:
36
Data de Emissão:
04/2008
Observação:
Quadro de áreas
Plantas / Quadro de Áreas – Biblioteca Pública
Área de Terreno:
360,00 m²
Área Construída:
293,28 m²
Nº de Vagas:
08 – 183,09m²
Data de Emissão:
07/2018
Observação:
Projeto de Situação/Localização/Quadro de áreas
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3.

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

3.1. LOCALIZAÇÃO
O mapa a seguir ilustra a localização do imóvel na região:

02
01

Mapa de Localização do Imóvel

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês De De
acordo com o Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System-GPS), o imóvel em
questão possui as seguintes coordenadas geodésicas:
Latitude

29°59'51,5"S

Longitude 51°06'50,3"O
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3.2. ENTORNO

Imagem Satélite

3.2.1. Melhoramentos Urbanos e Serviços Comunitários
A seguir apresentamos infraestrutura urbana em um alcance de aproximadamente 1km do avaliado:
x

Abastecimento de água

X

Energia elétrica

X

Escolas

Cisterna / Poço Artesiano

X

Iluminação pública

X

Correio

X

Esgoto pluvial

X

Telefone

X

Posto policial

X

Esgoto sanitário

Fibra ótica

Serviços médicos

Fossa

X

Arborização

X

Recreação e lazer

Gás canalizado

X

Transporte público

X

Comércio local

Aeroporto

X

Agências Bancárias

Rodoviária

X

Shopping Center

X

Coleta de lixo

x

Pavimentação

x
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4.

METODOLOGIA

O objetivo deste laudo é caracterizar o estado atual das construções e benfeitorias acima descritos,
para servir como comprovação de estado atual das edificações e acabamentos internos, baseando-se
na constatação visual e documentação fornecida pela Câmara Municipal de Vereadores.
O critério utilizado para elaboração de laudo baseia-se em mostrar as anomalias e vícios construtivos
para futuras dúvidas, diante as condições técnicas, de uso, operação e manutenção da edificação e
instalações, bem como da natureza da exposição ambiental.
Durante a inspeção física, os imóveis foram descritos e fotografados, detalhando-se os pontos de
atenção (como trincas, rachaduras, descolamento de revestimentos, infiltrações, vazamentos, entre
outros), bem como os que se encontram em bom estado.
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5.

CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL

5.1.

VISTORIA
Nível da Inspeção
Nível 1 – edificações de baixa complexidade técnica, normalmente com plano de manutenção
simples. A inspeção neste nível é realizada normalmente por profissionais de uma especialidade
apenas;

5.2.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CASA DE CULTURA, ESTACIONAMENTO/SALÃO DE
FESTA

A vistoria foi realizada no dia 08 de agosto de 2020, quando foi verificado o estado geral de
conservação do imóvel. As descrições a seguir foram feitas com base nesta visita.
O acesso ao imóvel é feito por uma portaria localizada na Av. Rudá, 745, conduzindo os veículos aos
estacionamentos de funcionários e visitantes ou então os pedestres à recepção.
O pátio é pavimentado com piso intertravado de concreto e pedra basalto. No pátio há 35 vagas para
para carros e 06 para motos.
Trata-se de três terrenos planos e contíguos com fechamentos periféricos por muros de alvenaria e
frente delimitada com grade metálica. A área total do terreno, segundo documentação fornecida é de
2.816,50m².
O conjunto de edificações totaliza 1.918,57 m², sendo formado por três imóveis distintos, abaixo
discriminados:
5.2.1 CÂMARA DE VEREADORES
Tipologia:

Prédio Institucional

Área

1.230,29 m²

Padrão Construtivo:

Normal

Uso e Ocupação:

Tesouraria, secretaria, sala de reuniões, sala da presidência, diretoria,
arquivo morto/almoxarifado, TI, departamento pessoal/compras sanitários,
copa, recepção, gabinete dos vereadores e salão de cessão

Idade da Edificação:

18 Anos (estimado a partir da documentação fornecida)
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5.2.1.1 Vistoria - Apontamentos gerais
Ambiente:

GABINETE VEREADOR PARDAL

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição:

Umidade próxima ao piso: causa provável é infiltração ou umidade do ambiente (comum nos
meses do inverno).
Fissura vertical no reboco: causa provável é retração do reboco.

Grau de
Risco

Mínimo

Vista Geral

Ambiente:

Umidade na Parede

GABINETE VEREADOR FLÁVIO LARA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Fissura na verga: aparenta ser uma fissura somente no reboco, com causa provável na
fixação da persiana.
Desgaste na pintura: causa no uso do imóvel

Grau de
Risco

Mínimo
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Vista Geral

Ambiente:

Fissura na verga

GABINETE VEREADOR OTÁVIO

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Fissura abaixo da janela: com causa provável ausência ou falha na execução da contraverga.
Desgaste na pintura: causa no uso do imóvel

Grau de
Risco

Mínimo

Vista Geral

Ambiente:

Fissura na Contraverga

GABINETE VEREADORA JULIANA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom
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Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Desgaste no reboco: com causa provável devido a choque mecânico.

Grau de
Risco

Mínimo

Vista Geral

Ambiente:

Desgaste no Reboco

GABINETE VEREADOR DIRCEU LOPES

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Fissura abaixo da janela: com causa provável ausência ou falha na execução da contraverga.
Desgaste na pintura: causa no uso do imóvel

Grau de
Risco

Mínimo

Vista Geral

Fissura no vão da janela
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Ambiente:

GABINETE VEREADOR SANTANA DO GÁS

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Fissura no vão da janela: com causa provável ausência ou falha na execução da contraverga.

Grau de
Risco

Mínimo

Local
Afetado:

Divisória de Gesso

Descrição

Desgaste no revestimento do gesso: com causa provável choque mecânico..

Grau de
Risco

Mínimo

Umidade/Fissura

Ambiente:

Desgaste Gesso

GABINETE VEREADOR ADEMAR

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Desgaste do reboco no vão da janela: com causa provável devido a choque mecânico.

Grau de
Risco

Mínimo
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Vista Geral

Ambiente:

Desgaste no Reboco

GABINETE VEREADOR TITA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:
Descrição
Grau de
Risco

Alvenaria
Desgaste do reboco no vão da janela: com causa provável devido a choque mecânico.
Fissura no vão da janela: com causa provável ausência ou falha na execução da contraverga.
Mínimo

Desgaste no Reboco

Ambiente:

Fissuras no vão da janela

GABINETE VEREADORA LAVINA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom
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Local
Afetado:

Alvenaria
Trinca na junção da alvenaria e divisória de gesso: com causa provável na falha na execução
da junção. Como a junção é realizada entre materiais diferentes as características de dilatação

Descrição

também ocorrem de forma diferente. Para minimizar esse efeito é recomendado utilizar
materiais específicos juntamente com telas para juntas de dilatação na união entre as duas
paredes.

Grau de
Risco

Mínimo

Local
Afetado:

Instalação Elétrica
Acabamentos danificados na instalação elétrica: utilização de material e/ou má pratica

Descrição
Grau de
Risco

construtiva no acabamento entre as tomadas.
Mínimo

Acabamentos na elétrica

Ambiente:

Trincas na junção gesso/alvenaria

GABINETE VEREADOR ITAMAR ANTARTICA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria
Desgaste do reboco no vão da janela: com causa provável devido a choque mecânico.

Descrição

Grau de
Risco

Trinca na junção da alvenaria e divisória de gesso: com causa provável na falha na execução
da junção. Como a junção é realizada entre materiais diferentes as características de dilatação
também ocorrem de forma diferente. Para minimizar esse efeito é recomendado utilizar
materiais específicos juntamente com telas para juntas de dilatação na união entre as duas
paredes.
Mínimo
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Desgaste no Reboco

Ambiente:

Trincas na junção gesso/alvenaria

GABINETE VEREADOR NENÊ DO KREP

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Janelas de alumínio e portas
de madeira

Bom

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade e bolor no vão da janela: Causa provável é falha na vedação da abertura, provocando
infiltração e umidade na parede.
Trinca na junção da alvenaria e divisória de gesso: com causa provável na falha na execução
da junção. Como a junção é realizada entre materiais diferentes as características de dilatação
também ocorrem de forma diferente. Para minimizar esse efeito é recomendado utilizar
materiais específicos juntamente com telas para juntas de dilatação na união entre as duas
paredes.

Grau de
Risco

Mínimo

Umidade e bolor na alvenaria

Trincas na junção gesso/alvenaria
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Ambiente:

CIRCULAÇÃO - TÉRREO

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Vidro temperado

Regular

Local
Afetado:

Divisória e forro de gesso

Descrição

Fissura na divisória de gesso: Essa fissura por iniciar junto ao batente da porta pode ter sido
causada pela execução inadequada do conjunto divisória/abertura, como ausência de verga
metálica.
Umidade no forro de gesso: umidade no forro próximo aos banheiros, com causa provável
na ausência de produto resistente a umidade, como uma pintura adequada. Essa situação é
mais comum nos meses do inverno, podendo ocorrer também quando o ambiente tem pouca
ventilação e/ou limpeza inadequada.

Grau
Risco

de

Mínimo

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade ascendente: umidade junto a entrada principal com causa provável na ausência ou
falha na impermeabilização do canteiro externo que implica em infiltração pela absorção da
água do solo.
Desgaste do reboco na parede: desgaste na quina da parede com causa provável devido a
choque mecânico.
Fissura longitudinal na alvenaria: esta fissura tem início no vão que dá acesso aos banheiros
e se estende ao longo da parede. Tem causa provável na ausência de verga, retração da
argamassa de revestimento, entre outros eventos relacionados ao comportamento dos
matérias aplicados.

Grau de
Risco

Mínimo

Local
Afetado:

Depósito no vão da escada

Descrição
Grau de
Risco

Umidade, bolor e descascamento da pintura: a umidade do ambiente, provocada
principalmente pela ausência de ventilação, provocou bolor e descascamento da tinta.
Mínimo

Desgaste do reboco

Fissura no gesso
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Umidade ascendente na alvenaria

Ambiente:

Umidade e descascamento da pintura no depósito

BANHEIROS – TÉRREO

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Cerâmica

Gesso

Alumínio

Bom

Local
Afetado:

Forro de gesso

Descrição

Umidade no forro de gesso: com causa provável na ausência de produto resistente a
umidade, como uma pintura adequada, e/ou decorrente da umidade severa que atinge o
revestimento externo. Essa situação é mais comum nos meses do inverno, podendo ocorrer
também quando o ambiente tem pouca ventilação e/ou limpeza inadequada.

Grau de
Risco

Mínimo

Umidade no gesso

Ambiente:

Local de umidade no gesso

COZINHA/LAVANDERIA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Cerâmica/Textura

PVC

Alumínio

Bom/Regular

Local
Afetado:

Lavanderia
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Descrição

Trinca vertical na parede: essa trinca se desenvolve verticalmente, a partir da laje e se
estende por toda a parede. Pode ocorrer devido ao emprego de má técnica construtiva, uso
de materiais inadequados ou movimentação da estrutura no terreno. Citamos algumas
possíveis causas: deficiências na execução ou ausência da junta de dilatação, resistência da
argamassa de assentamento maior que a da alvenaria e dilatação térmica. Para uma análise
correta deste evento e suas consequências, é necessário primeiro remover a textura da região
afetada e monitorar a evolução da trinca.
Umidade na textura: como a textura é um acabamento indicado para inibir a umidade,
acredita-se que a causa da mesma deve-se a utilização de um produto de baixa qualidade
agravado por ser uma área “molhada” (próxima ao tanque) e permanentemente úmida (sem
incidência de sol direto).

Grau de
Risco

Médio

Trinca vertical na alvenaria

Ambiente:

Umidade na textura

CIRCULAÇÃO – PISO SUPERIOR

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Basalto

Laje

-

Regular

Local
Afetado:

Piso

Descrição

Desgaste do piso: desgaste natural da pedra pelo uso contínuo.

Local
Afetado:

Instalação Elétrica

Descrição

Avarias na instalação elétrica: instalação do ponto de luz inacabada ou danificada.

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade na alvenaria: umidade próxima ao piso, provocando bolos e estufamento da pintura
causada provavelmente por uma infiltração não identificada.

Local
Afetado:

Laje
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Descrição

Fissuras na laje: pelo grau da fissura é provável que a mesma tenha sido provocada pela
passagem de conduíte ou retração da argamassa do reboco.

Grau de
Risco

Mínimo

Ponto de luz danificado

Ambiente:

Umidade e bolor na pintura

BANHEIROS – PISO SUPERIOR

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Cerâmica

Cerâmica

Laje

Alumínio

Bom

Local
Afetado:

Revestimento

Descrição

Revestimento com avaria: revestimento acima da janela faltando uma peça.

Grau
de Risco

Mínimo

Revestimento danificado

Vista geral
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Ambiente:

TI

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Cerâmica

Pintura sob reboco

Laje

Alumínio

Regular

Local
Afetado:

Descrição

Alvenaria
Umidade e mofo na pintura: a causa provável deve-se a situação precária do revestimento
externo que está afetando o revestimento interno, provocando bolor e descascamento da
pintura
Trinca no vão da janela: trinca severa com causa provável no destacamento entre os
componentes da alvenaria e argamassa de assentamento decorrente e agravada pela
incidência constante de umidade. Este problema tende a aumentar, e é permanente e
progressiva a infiltração no local, já que se observou a inexistência de algeroz na platibanda
do telhado.

Grau de
Risco

Médio

Local
Afetado:

Laje

Descrição
Grau de
Risco

Umidade e bolor: mofo e bolor na laje com provável causa na infiltração do telhado, aliada a
umidade do ambiente. Constatou-se que o telhado apresenta avarias, como telhas quebradas
e pontos de fixação danificados, e vícios de construção, como inexistência de algeroz na
platibanda e na junção da parede com o telhado.
Mínimo

Trinca no vão da janela

Trinca no vão da janela
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Umidade na laje

Ambiente:

Umidade e descascamento da pintura

ARQUIVO

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Basalto
polido

Pintura sob reboco

Laje

Alumínio

Ruim

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade, bolor e descascamento da pintura: as causas prováveis devem ser a umidade
severa na laje que pode estar afetando as paredes e/ou a situação precária do revestimento
externo que está afetando o revestimento interno, provocando bolor e descascamento da
pintura
Trinca no vão da janela: trinca severa com causa provável no destacamento entre os
componentes da alvenaria e argamassa de assentamento decorrente e agravada pela
incidência constante de umidade. Este problema já afeta a funcionalidade das aberturas,
tende a aumentar, pois é permanente e progressiva a infiltração no local, já que se observou
a inexistência de algeroz na platibanda e na junção da parede com o telhado.

Grau de
Risco

Médio

Local
Afetado:

Laje

Descrição
Grau de
Risco
Descrição
Grau de
Risco

Umidade, mofo e bolor: mofo e bolor na laje com provável causa na infiltração do telhado,
aliada a umidade do ambiente. Constatou-se que o telhado apresenta avarias, como telhas
quebradas e pontos de fixação danificados, e vícios de construção, como inexistência de
algeroz na platibanda e na junção da parede com o telhado.
Máximo
Fissura na laje: prováveis causas podem ser a sobrecarga no elemento e/ou umidade oriunda
da infiltração no telhado. Constatou-se que o telhado apresenta avarias, como telhas
quebradas e pontos de fixação danificados, e vícios de construção, como inexistência de
algeroz na platibanda e na junção da parede com o telhado.
Médio
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Local
Afetado:

Piso

Descrição

Desgaste do piso: desgaste natural da pedra pelo uso contínuo.

Grau de
Risco

Mínimo

Trinca no vão da janela

Trinca na laje

Umidade na laje

Trinca no vão da janela

Ambiente:

TESOURARIA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Basalto
polido/Cerâmica

Pintura sob reboco

Laje

Alumínio

Ruim

Local Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade, mofo e bolor da pintura: pela incidência ser no entorno da abertura, acreditase que a possível causa seja a vedação incorreta da mesma, possibilitando percolação de
água.
Trinca e desagregação do reboco e pintura no vão da janela: trinca severa com causa
provável no destacamento entre os componentes da alvenaria e argamassa de
assentamento decorrente e agravada pela incidência constante de umidade. Este problema
já afeta a funcionalidade das aberturas, tende a aumentar, pois é permanente e progressiva
a infiltração no local.
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Grau de Risco

Máximo

Local Afetado:

Laje
Umidade: oriunda da infiltração no telhado, onde segundo relatos, em dias chuvosos a
água entra livremente pelos pontos de luz. Constatou-se que o telhado apresenta avarias,
como telhas quebradas e pontos de fixação danificados, e vícios de construção, como
inexistência de algeroz na platibanda e na junção da parede com o telhado.

Descrição

Grau de Risco

Médio

Local Afetado:

Piso

Descrição

Desgaste do piso: desgaste natural da pedra pelo uso contínuo.

Grau de Risco

Mínimo

Local Afetado:

Instalação Elétrica

Descrição

Avarias na instalação elétrica do piso: com canaletas e acabamentos danificadas.

Grau de Risco

Mínimo

Umidade no vão da janela

Umidade no vão da janela

Trinca no vão da janela

Desagregação do reboco e pintura
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Infiltração de água no ponto de luz

Ambiente:

Inst. Elétrica de piso danificada

SALA DE REUNIÃO/PRESIDÊNCIA/DIREÇÃO

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Basalto polido

Pintura sob reboco

Laje

Alumínio

Bom

Local Afetado:

Piso

Descrição

Desgaste do piso: desgaste natural da pedra pelo uso contínuo.

Local Afetado:

Instalação Elétrica – Sala da Direção

Descrição

Avarias na instalação elétrica: instalação com canaletas danificada.

Local Afetado:

Alvenaria – Sala da Direção

Descrição

Fissura no reboco: com provável causa no dimensionamento incorreto dos materiais ou
execução do revestimento.

Grau de Risco

Mínimo

Instalação danificada

Fissura no reboco
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Ambiente:

SECRETARIA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Basalto polido

Pintura sob reboco

Laje

Alumínio

Bom

Local Afetado:

Piso

Descrição

Desgaste do piso: desgaste natural da pedra pelo uso contínuo.

Local Afetado:

Alvenaria

Descrição

Desgaste no reboco e descascamento da pintura: com provável causa no
dimensionamento incorreto dos materiais ou execução do revestimento.

Grau de Risco

Mínimo

Descascamento da pintura

Ambiente:

Desgaste no reboco

DEPARTAMENTO PESSOAL

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco

Gesso

Alumínio

Bom

Local Afetado:

Piso

Descrição

Trinca: ruptura causada provavelmente na aplicação inadequada do piso.

Local Afetado:

Gesso

Descrição

Acabamento irregular: causada provavelmente na aplicação inadequada da massa
corrida
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Local Afetado:

Descrição

Grau de Risco

Alvenaria
Fissura longitudinal no reboco: esta fissura situa-se abaixo do vão da janela, podendo
ser causada pelo adensamento da argamassa de revestimento, ausência de
contraverga, entre outros eventos.
Umidade, mofo e descascamento da pintura: causadas pela infiltração no local
provavelmente oriunda de instalação pluvial danificada e/ou laje não impermeabilizada.
Mínimo

Piso danificado

Fissura longitudinal no reboco

Umidade com descascamento da pintura

Umidade com descascamento da pintura

Ambiente:

ACESSO A COBERTURA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Concreto bruto

Pintura sob reboco

Laje

Alumínio

Ruim

Local Afetado:

Alvenaria

Descrição

Trinca vertical: podendo ser causada pela ausência ou ineficaz amarração entre a
alvenaria e elemento estrutural.
Trinca horizontal acima da porta: pode ser causada pela ausência de verga, instalação
incorreta da abertura, incidência excessiva de umidade.
Trinca e desagregação do reboco e pintura no vão da janela: danos severos causados
pela falta de vedação na abertura e incidência constante de umidade.
Fissuras no reboco: com causa provável na retração da argamassa.
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Grau de Risco

Médio

Trinca na alvenaria

Trinca longitudinal acima da janela

Umidade, fissuras e descascamento da pintura

Umidade no entorno da janela

Ambiente:

ACESSO A SALA DE SESSÃO

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Mármore/Cerâmico

Pintura sob reboco

Gesso

Alumínio

Regular

Local Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade ascendente: junto ao poço de luz, com causa provável na ausência ou falha na
impermeabilização da alvenaria que absorve a umidade do ambiente.
Umidade próxima do forro: essa patologia, que já afeta o forro também tem causa
provável na umidade verificada na cobertura para veículos, onde identificou-se telhas
danificadas e platibandas sem algeroz.
Desagregamento da textura: em grande parte próximo ao piso e com causa provável na
umidade e infiltração.
Fissuras no contorno da porta principal: com causa provável na má fixação do batente,
enchimento entre a verga e batente e/ou má execução da verga.

Grau de Risco

Mínimo
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Umidade na alvenaria

Fissura acima da janela

Umidade ascendente

Umidade no forro

Ambiente:

SALA DE SESSÃO

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Mármore/Cerâmico/
Porcelanato

Pintura sob
reboco/Cerâmica

Gesso

Alumínio

Bom

Local Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade próxima ao forro: por ser lindeira ao poço de luz, acredita-se que se deve a
excessiva umidade na face externa da parede.
Deformações no reboco: revestimento mau executado.

Local Afetado:

Abertura – Sala de Som

Descrição

Deformações na estrutura da janela: dificultando a abertura da mesma

Grau de Risco

Mínimo
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Umidade ascendente

Umidade no forro

Ambiente:

FACHADA

Local Afetado:

Revestimento de Pastilha

Descrição

Destacamento de pastilhas: na maior parte dos casos, o destacamento ocorre por falhas no
assentamento das placas cerâmicas, pelo preenchimento incompleto do verso das placas e
também pelo tempo em aberto excedido da argamassa colante”.

Grau de Risco

Mínimo

Local Afetado:

Revestimento com Reboco

Descrição

Umidade: essa patologia é uma das mais graves observadas, estando presente em toda a
fachada, com maior grau nas elevações internas (poço de luz). As prováveis causas são:
a. Ausência de algeroz na platibanda;
b. Tubulação coletora pluvial danificada;
c. Drenos do ar condicionado em inconformidade, ocasionando contato direto da água
com o revestimento;
d. Infiltração oriunda da laje que por sua vez foi afetada por danos na cobertura;
e. Pintura danificada a qual não oferece proteção ao reboco.
f. Pingadeiras danificadas;
g. Impermeabilização inexistente ou ineficiente, permitindo que a umidade do
piso/solo afete a alvenaria.
Trincas e fissuras: patologia também bastante presente nos elementos estruturais e na
argamassa de revestimento. Quando presente nas vigas, pilares são oriundas de
deformações estruturais, requerem atenção e reparo imediato. As prováveis causas são:
a. Infiltração na cobertura provocando umidade excessiva e constante nos elementos
da construção, como a platibanda e alvenaria;
b. Umidade causada pela falha na proteção do revestimento;
c. Ausência ou má execução da verga e contraverga nas aberturas;
d. Subdimensionamento dos elementos estruturais, causando esforços não
calculados;
Desagregação do reboco e descascamento da pintura: essa patologia também incide em
praticamente toda a extensão das fachadas, e a causa provavelmente também se origina na
umidadeexcessiva nos elementos, com incidência mais sevara no topo da platibanda e base
da parede.

Grau de Risco

Máximo
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Destacamento da pastilha

Umidade na fachada

Umidade na fachada

Umidade na fachada

Dreno inconforme/Rupturas no revestimento e peitoril

Umidade e trinca na base da alvenaria

Umidade ascendente na parede

Umidade ascendente na parede
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Desagregação do reboco e descascamento da pintura

Umidade e trinca na base da alvenaria

Umidade na platibanda

Tubulação pluvial interrompida

Tubulação pluvial interrompida

Fissura com exposição da ferragem

Fissura 45° (provavelmente estrutural)

Umidade na parede e laje
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Fissura com exposição da ferragem

Umidade e fissura na viga

Ruptura da platibanda

Umidade na laje a parede

Ambiente:
Local Afetado:

COBERTURA
Telhado

Grau de Risco

Avarias nas telhas: identificou-se telhas quebradas, trincadas e/ou com fixação
deficiente. As causas podem estar relacionadas a choque mecânico (há resto de madeira
depositado sob as telhas), trânsito de pessoas para eventuais reparos , material
inapropriado e/ou emprego de má técnica construtiva. Devido a dificuldade de acesso,
não foi possível verificar o estado do madeiramento.
Máximo

Local Afetado:

Calhas e Algeroz

Descrição

Por não termos tido acesso direto ao telhado, não é possível afirmar com precisão a
situação atual destes elementos, porém constatou-se diversos pontos sem ou com
algeroz danificada.

Grau de Risco

Máximo

Descrição
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Telhas quebradas

Platibanda sem algeroz

Entulho depositado sob o telhado

Algeroz sem continuidade

Ambiente:

INSTALAÇÕES

Local Afetado:

Pluvial

Descrição

Tubulação: embora não tenha sido possível uma inspeção detalhada constatou-se que há
canos subdimensionados (diâmetro de 40mm para tubulação de descida) e com a
instalação interrompida.
Drenagem pátio: a grade da rede de drenagem está comprometida pela ferrugem.
Rede subterrânea e caixas de passagem: no poço de ventilação, identificou-se avarias nas
nos locais de inspeção das caixas de passagem, com possível acúmulo de água. Essa
situação pode estar agravando a umidade e infiltração no local.

Local Afetado:

Ar condicionado

Descrição

Em diversos locais observou-se instalação inacabada e acabamento ineficaz, possibilitando
infiltração nas fachadas e ambiente interno.

Local Afetado:

Elétrica

Descrição

Incidência de infiltração e umidade em pontos de luz e tomada. Aparentemente há fios
expostos na cobertura e entre as edificações
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Instalação pluvial interrompida

Instalação pluvial interrompida

Cano DN 40 para pluvial

Avarias nas caixas de passagem

5.2.2 CASA DE CULTURA (ANTIGA BIBLIOTECA)
Tipologia:

Prédio Institucional

Área

359,55 m²

Padrão Construtivo:

Normal/Médio

Uso e Ocupação:

Depto. de informática, procuradoria, plenarinho 1 e 2, copa, sanitários e
áreas desocupadas.

Idade da Edificação:

16 Anos (estimado a partir da documentação fornecida)
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5.2.2.1 Vistoria - Apontamentos gerais
Ambiente:

TÉRREO - ANTIGA BIBLIOTECA, DEP. DE INFORMÁTICA E PROCURADORIA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Basalto polido

Pintura sob reboco

Laje

Alumínio

Ruim

Local Afetado:

Alvenaria

Descrição:

Umidade ascendente: junto ao poço de luz, com causa provável na ausência ou falha na
impermeabilização da alvenaria que absorve a umidade do solo e ambiente externo.
Fissuras no vão das aberturas: com causa provável na inexistência ou má execução da
verga e contraverga, agravada pela umidade do ambiente.
Fissura horizontal abaixo da viga: essa patologia pode ter causa provável no adensamento
da argamassa de assentamento dos tijolos ou falta de amarração da parede com a viga
superior.
Desagregação do reboco e descascamento da pintura: essa patologia incide nas áreas
mais afetadas pela umidade, próximas ao piso e em nas paredes que contornam o poço de
luz.

Grau de Risco

Máximo

Local Afetado:

Pilar

Descrição:

Umidade ascendente: patologia provocada pela infiltração e umidade severa no elemento
estrutura.
Desagregação do reboco e descascamento da pintura: essa patologia incide nas áreas
mais afetadas pela umidade, próximas ao piso e tem causa provável na incidência de
umidade e consequente falha ou ausência de impermeabilização.

Grau de Risco

Médio

Local Afetado:

Piso

Descrição

Desgaste do piso: desgaste natural da pedra pelo uso contínuo agravada pela incidência
de umidade e consequente falha ou ausência de impermeabilização.

Grau de Risco

Médio

Local Afetado:

Instalação Elétrica

Descrição

Avarias na instalação elétrica: por ser uma área sem uso a instalação elétrica encontra-se
sem manutenção e com diversos elementos danificados. Esta instalação representa
precária representa uma maior risco nas áreas afetadas pela umidade

Grau de Risco

Médio

Local Afetado:

Laje

Descrição

Umidade: essa patologia incide nas áreas mais afetadas pela umidade oriunda da
infiltração verificada nas elevações que contornam o poço de luz.
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Grau de Risco

Médio

Local Afetado:

Portas Internas

Descrição

Apodrecimento e deterioração da madeira: essa patologia incide na estrutura da madeira
próxima ao piso e tem causa provável na incidência de umidade e consequente falha ou
ausência de impermeabilização.

Grau de Risco

Médio

Umidade e descascamento da pintura

Desagregação do reboco

Desagregação do reboco – Base do pilar

Umidade ascendente

Fissural abaixo da viga

Fissuras no vão da abertura
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Vista Geral

Umidade na Parede

Umidade próximo a instalação elétrica

Desgaste do piso

Umidade no pilar e alvenaria

Apodrecimento da guarnição

Ambiente:

SEGUNDO PAVIMENTO – PATRIMÔNIO/DEPÓSITO/PLENARINHO 1 E 2

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Cerâmico

Pintura sob reboco

PVC

Alumínio

Regular/Ruim
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Local Afetado:

Alvenaria

Descrição:

Umidade: essa patologia é verificada nas áreas que fazem divisa com o poço de luz: sendo
mais severa nas áreas próximas ao piso, onde já ocorre descascamento da pintura enos
vãos das janelas. A causa provável é a infiltração causada pela impermeabilização ineficaz
ou inexistente nas fachadas do poço de luz.
Fissuras no vão da janela: a com causa provável na inexistência de peitorial fazendo com
que a água incida diretamente no elemento. Outra situação observada é a fissura vertical
na lateral do vão da abertura.
Trincas e fissuras: observa-se desde fissuras por retração do reboco a trincas próximas a
vigas e pilares, com causa provável na deformação estrutural,

Grau de Risco

Médio

Local Afetado:

Viga

Descrição:

Trinca longitudinal e transversal na viga: não foi possível constatar se essa patologia
atinge somente o revestimento ou também o elemento estrutura.

Grau de Risco

Médio

Local Afetado:

Instalação Elétrica

Grau de Risco

Fiação elétrica exposta: observou-se que parte da fiação acima do forro está exposta, ou
sejam sem os conduítes, o que pode ser potencialmente perigoso considerando que o
telhado está avariado permitindo em alguns pontos a livre entrada de água.
Médio

Local Afetado:

Divisórias

Descrição

Vidro quebrado: causado devido provavelmente a choque mecânico.

Grau de Risco

Mínimo

Descrição

Umidade no vão da janela

Trinca na viga
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Trinca na parede

Umidade próxima ao piso

Fiação exposta no forro

Trinca no vão da janela

Vidro quebrado

Fissura na parede
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Ambiente:

FACHADA

Local Afetado:

Revestimento com Reboco

Descrição

Umidade: essa patologia é uma das mais graves observadas, estando presente em toda a
fachada, com maior grau nas elevações internas (poço de luz). As prováveis causas são:
a. Ausência de algeroz na platibanda;
b. Tubulação coletora pluvial danificada;
c. Aberturas sem pingadeiras
d. Infiltração oriunda da cobertura danificada;
e. Pintura danificada a qual não oferece proteção ao reboco.
f. Impermeabilização inexistente ou ineficiente, permitindo que a umidade do
piso/solo afete a alvenaria.
Trincas e fissuras: patologia também bastante presente nos elementos estruturais e na
argamassa de revestimento. Quando presente nas vigas, pilares podem ser oriundas de
deformações estruturais, requerem atenção e reparo imediato. As prováveis causas são:
a. Infiltração na cobertura provocando umidade excessiva e constante nos elementos
da construção, como a platibanda e alvenaria;
b. Umidade causada pela falha na proteção do revestimento;
c. Ausência ou má execução da verga e contraverga nas aberturas;
d. Subdimensionamento dos elementos estruturais, causando esforços não
calculados;
Desagregação do reboco e descascamento da pintura: essa patologia também incide em
praticamente toda a extensão das fachadas, e a causa provavelmente também se origina na
umidade excessiva nos elementos, com incidência mais sevara no topo da platibanda e base
da parede.
Eflorescência na pintura: manchas esbranquiçadas na superfície pintada com causa provável
na incidência de umidade.

Grau de Risco

Máximo

Unidade e descascamento da pintura

Trincas e eflorescência na pintura

Fissura na platibanda

Umidade ascendente
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Umidade na fachada

Ambiente:
Local Afetado:
Descrição
Grau de Risco
Local Afetado:
Descrição

Platibanda sem algeroz

COBERTURA
Telhado
Avarias nas telhas: identificou-se telhas quebradas, trincadas e/ou com fixação deficiente. As
causas podem estar relacionadas a choque mecânico trânsito de pessoas para eventuais
reparos, material inapropriado e/ou emprego de má técnica construtiva.
Máximo
Calhas e Algeroz
Por não termos tido acesso direto ao telhado, não é possível afirmar com precisão a situação
atual destes elementos,

Telhas danificadas

Telhas danificadas

Telhas danificadas

Platibanda sem algeroz
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5.2.3 ESTACIONAMENTO E SALÃO DE FESTA
Tipologia:

Prédio Apoio

Área

328,73 m²

Padrão Construtivo:

Médio

Uso e Ocupação:

salão de festa com sanitários e copa, e cobertura externa para veículos.

Idade da Edificação:

18 Anos (estimado a partir da documentação fornecida)

5.2.3.1 Vistoria - Apontamentos gerais
Ambiente:

SALÃO DE FESTA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Cerâmico

Pintura sob
reboco/Cerâmica

PVC

Alumínio

Bom

Local Afetado:

Alvenaria

Descrição:

Umidade ascendente na face externa: com causa provável na ausência ou falha na
impermeabilização da alvenaria que absorve a umidade do solo e ambiente externo.
Desagregação do reboco e descascamento da pintura: essa patologia incide nas áreas mais
afetadas pela umidade, próximas ao piso.

Grau de Risco

Mínimo

Local Afetado:

Forro PVC

Descrição:

Abaulamento e Avarias: causado provavelmente pelo dimensionamento errado do
espaçamento entre os apoios. As avarias referem-se a peças do forro que estão faltando.

Grau de Risco

Mínimo

Umidade e descascamento da pintura

Avarias no forro de PVC

44

Bellinaso & Associados Serv. de Engenharia Lt

Ambiente:

COBERTURA

Local Afetado:

Telhado

Descrição

Calhas sujas: identificou-se presença de restos de galhos na calha, podendo causar
futuramente o entupimento e comprometimento da mesma.

Grau de Risco

Mínimo

Depósito de sujeira na calha

Vista geral

5.2.4 BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tipologia:

Prédio Institucional

Área

293,28 m²

Padrão Construtivo:

Normal

Uso e Ocupação:

Recepção, copa, sanitários e biblioteca

Idade da Edificação:

1 Ano (estimado a partir da documentação fornecida)

5.2.4.1 Vistoria - Apontamentos gerais

Ambiente:

PISO SUPERIOR - BIBLIOTECA

Piso

Paredes

Teto

Esquadrias

Estado de
conservação

Porcelanato

Pintura sob reboco/Concreto
aparente

Gesso

Alumínio

Bom
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Local
Afetado:

Forro de gesso
Fissura no forro: essas fissuras podem ser observadas tanto nas placas do gesso negativo
quanto nas áreas rebaixadas. Uma das causas mais comuns de fissuras em gesso é a dilatação
térmica do material, o que pode se agravar quando os painéis forem de dimensões
avantajadas. Ressalta-se que os rebaixos estão instalados logo abaixo de claraboias, o que
pode provocar um aquecimento anormal no material.
Trinca na junção do forro com a parede: com causa provável na falha na execução dessa
junção. Como a junção é realizada entre materiais diferentes as características de dilatação
também ocorrem de forma diferente. Para minimizar esse efeito é recomendado utilizar
materiais específicos juntamente com telas para juntas de dilatação na união entre as duas
paredes.

Descrição

Grau de Risco

Mínimo

Local
Afetado:

Alvenaria

Descrição

Umidade, mofo e bolhas na pintura essa patologia pode ser observada em área próxima ao
piso e laje, em ambas as paredes laterais. Por se tratar de uma edificação nova entende-se
que as causas vão desde uso de má técnica executiva como infiltração de água pelas fachada
e laje.
Fissura no revestimento: fissura horizontal, a meia altura da parede, que atinge o reboco
interno e a textura externa.

Grau de Risco
Local
Afetado:
Descrição

Médio
Elevador
Segundo informações, o elevador está desativado e não atende as necessidades do local, que
é transporte de pessoas em pé e cadeirante.

Fissura no gesso

Fissura no gesso

Umidade e bolhas na pintura

Umidade e fissuras no revestimento
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Umidade e bolhas na pintura

Umidade na pintura

Umidade e descascamento da pintura

Avarias no forro de PVC

Ambiente:

FACHADA

Local Afetado:

Revestimento com Textura

Descrição

Umidade e descascamento da textura: essa patologia pode ser observada em ambas as
paredes laterais. Por se tratar de uma edificação nova entende-se que as causas vão
desde uso de má técnica executiva e/ou materiais de baixa qualidade.
Fissura no revestimento: fissura na textura que atinge quase toda a extensão da fachada
lateral. Pela dificuldade de acesso não é possível identificar as prováveis causas, mas
podem estar relacionadas tanto com o revestimento como com a alvenaria. .

Grau de Risco

Mínimo

Fissura no revestimento

Fissura no revestimento
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Descascamento da textura

Umidade na textura

Ambiente:

COBERTURA

Local Afetado:

Claraboias

Descrição

Umidade: identificou-se umidade na face interna do vidro das claraboias. Há de
verificar se o material tem características ideais para a finalidade, porém constata-se
que o fechamento do espaço onde a claraboia está instalada com forro de gesso
impede a assimilação dessa umidade no ambiente interno.
Ressalta-se que essa umidade pode atingir e prejudicar o forro de gesso.

Grau de Risco

Mínimo

Vista geral

Umidade por condensação
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5.2.5 MUROS
Local Afetado:

Revestimento com Reboco

Descrição

Umidade: essa patologia é uma das mais graves observadas, estando presente em
praticamente toda a extensão do muro. As prováveis causas são:
a. Revestimento e pintura danificada a qual não oferece proteção ao reboco;
b. impermeabilização inexistente ou ineficiente, permitindo que a umidade do
piso/solo afete a alvenaria.
Desagregação do reboco e descascamento da pintura: essa patologia também incide em
praticamente toda a extensão do muro e a causa deve-se a incidência de infiltração e
umidade excessiva .

Grau de Risco

Mínimo

Umidade e descascamento da pintura

Umidade e descascamento da pintura
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6.

RECOMENDAÇÕES

Após realizar inspeção em todas as dependências da Câmara Municipal de Vereadores e Biblioteca
Pública Municipal, onde a constatação dos danos e patologias foram estritamente visuais sugere-se
as seguintes ações:
A classificação por grau de risco não é a única ponderação adotada para definir as principais ações,
pois deve-se obedecer a uma ordem natural dos procedimentos, como reparos no telhado antes de
solucionar umidade na fachada e reparos de fissuras antes da pintura. Recomenda-se a contratação
de uma empresa especializada, que tenha expertise e condições técnicas e segura de acessar todos
os elementos e pontuar com precisão os danos mais severos e com solução imediata. Apresentando
por fim um memorial completo dos serviços acompanhado de cronograma e orçamento detalhados.
6.1.

AÇÕES IMEDIATAS
Classifica-se como ações imediatas os reparos a serem realizados em itens classificados com
GRAU DE RISCO MÁXIMO, pois entende-se que a integridade e funcionalidade desses
elementos estão comprometidos e interferem diretamente em outros itens da construção.
Dentre esses elementos, destacamos:
a. Reparos no telhado;
b.

Instalação de algeroz em todas as platibandas e encontro do telhado com parede;

c. Identificação dos pontos de infiltração que estão danificando elementos externos como:
fachada, vigas, lajes e pilares, e internos como: revestimentos, aberturas, instalação elétrica;
d. Revisão e reparos na rede pluvial e instalações de condicionado;
e. Recuperação dos elementos severamente afetados pela infiltração e umidade, como vigas,
lajes, pilares, fachada, revestimentos internos , aberturas e instalação elétrica;
f.

Reparos de trincas nos elementos estruturais.
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6.2.

AÇÕES A MÉDIO PRAZO
Classifica-se como ações a médio prazo reparos a serem realizados em itens classificados com
GRAU DE RISCO MÉDIO, após a solução dos problemas que originaram os danos e patologias.
Dentre esses elementos, destacamos:
a. Reparos de trincas não estruturais e fissuras no revestimento e gesso;
b. Reparos na instalação elétrica;
c. Reparos nas áreas afetadas por infiltração e umidade moderada
d. Pintura geral, revestimento, gesso e aberturas, nova e com material resistente a umidade

6.3.

AÇÕES A LONGO PRAZO
Classifica-se como ações a médio prazo reparos a serem realizados em itens classificados com
GRAU DE RISCO MÍNIMO, após a solução dos problemas que originaram os danos e patologias.
Dentre esses elementos, destacamos:
a. Substituição do piso basalto;
b. Recuperação do forro de PVC;
c. Substituição de vidros quebrados e ferragens danificadas
d. Reparos no revestimento cerâmico;
e. Solução para a umidade acumulada na platibanda.
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7.

INSPEÇÃO AÉREA

Após a inspeção “in loco” da edificação, foi realizada uma inspeção aérea com a utilização de um drone
modelo MAVIC PRÓ. O objetivo foi consolidar e complementar os danos verificados na cobertura,
fachadas, platibanda, laje e instalações. As imagens a seguir reproduzem os resultados obtidos:

Vista Telhado da casa de Cultura

Vista Telhado da casa de Cultura – Telhas Danificadas
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Vista Telhado da Sala do Plenário

Vista Telhado da Sala do Plenário – Platibandas sem algeroz
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Casa de Cultura – Laje com umidade

Cobertura lateral – Acesso lateral a Câmara de Vereadores
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Cobertura lateral – Telhas danificadas e platibanda sem algeroz

Vista Telhado da Câmara de Vereadores
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Vista Telhado da Câmara de Vereadores

Vista Telhado da Câmara e Poço de Luz (Acesso pela cozinha)
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Vista Telhado da Câmara – Entulhos sob as telhas

Umidade na fachada / Platibanda sem algeroz
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Umidade na fachada / Platibanda sem algeroz

Vista Telhado da Casa de Cultura – Telhas quebradas
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Poço de Luz – Fiação exposta no telhado

Vista Telhado do Plenário
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Circulação lateral

Vista Geral
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Vista Geral

Telhado da biblioteca Municipal
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Vista Geral

Vista Geral
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8.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a considerar ou a esclarecer, a BELLINASO & ASSOCIADOS SERV. DE ENGENHARIA
LTDA encerra o presente LAUDO PERICIAL, com a finalidade de Constatar o Estado atual das
Edificações, descrito em 63 (sessenta e três ) folhas, todas em seu anverso.
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