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LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO 

ESTRUTURAL DE UM RESERVATÓRIO DE 

ÁGUA DE CONCRETO ARMADO 

Rua Pingo de Ouro Esq. C/ Rua Jatobá - Sapucaia/PA 

 

 

 

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA, inscrito sobre CNPJ: 

36.241.889/0001-46, com escritório físico na Rua Petrônio Portela, nº 147. Xinguara/PA. 

CEP: 68555-230 foi contratado pelo PMS, para elaborar a inspeção estrutural de um 

reservatório de água em concreto armado. 

 

“Inspeção Estrutural: Inspeção estrutural 

de ativos tem como objetivo identificar não 

conformidades, sejam trincas ou 

descontinuidades, elementos com flambagem local 

ou global, corrosão, abrasão nas estruturas, juntas 

parafusadas sem aperto, falhas em ligações, 

desvios em relação ao projeto original, e outras, 

bem como propor soluções para os problemas 

apontados. 

 

Este Laudo de Inspeção foi elaborado em consonância com as Normas e 

Resoluções da Norma de Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios NBR 8.800/08, da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), e as regras gerais e específicas a serem obedecidas das edificações. 

Neste contexto, a ANOMALIA representa corrosão, flambagem, juntas 

parafusadas sem aperto, falhas em ligações, relativa à construção e suas instalações, 

enquanto a FALHA diz respeito à demolição da edificação. 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
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PRECEITOS LEGAIS  

 Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, e particularmente:  

Resolução Nº. 205, de 30/09/1971, que adota o Código de Ética 

Profissional; Resolução Nº.  218, de 27/06/1973, que fixa as atribuições do Engenheiro e 

Agrônomo nas diversas modalidades; Resolução Nº. 345, de 27/07/1990, que dispõe 

quanto ao exercício por profissionais de nível superior das atividades de Engenharia de 

Avaliações e Perícias de Engenharia;  

  Resolução 1010 do CONFEA; Lei nº 12.378 de 31/12/2010 que 

regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; Código de Obras e Edificações 

(COE) e Leis Complementares ao COE do Município; Decreto Federal 24714 de 7/10/87, 

27.011 de 30/09/88; Decreto Federal 24767 de 14/10/87 - Regulamenta o sistema de 

fiscalização, disposições gerais para utilização de gás combustível nos edifícios e 

construções em geral. 

 

LAUDO  ................................................ ..............Nº 001/2021 - INSPEÇÃO 

DATA BASE  ....................................... .............26 de outubro de 2021 

SOLICITANTE  .................................. .............Prefeitura de Sapucaia 

OBJETO  .............................................. .............Reservatório de Água  

LOCAL DA AVALIAÇÃO ................ .............EMEF Dr Almir Jose de Oliveira Gabriel 

                      R. Pingo de Ouro Esq. C/ R. Jatobá 

Cep: 68548-000 Setor Sol Nascente 

SEÇÃO TRANSVERSAL........................................Quadrada 

COORDENADAS.....................................................S 6º 56’ 53”, W 49º 41’ 48” 

OBJETIVO.................................................................Laudo de Inspeção Estrutural 

FINALIDADE............................................................Determinação das condições                            

físicas de um Reservatório de Água em 

concreto armado. 
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LOCAL DA VISTORIA 

Reservatório de Água - Rua Pingo de Ouro  Esq. C/ Rua Jatobá - Cep: 68548-000 

   

Imagem 1: Reservatório de Água     
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Imagem 2: Localização Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inspeção estrutural é classificada quanto a sua complexidade e elaboração do 

Laudo. Consideradas as características técnicas da edificação e necessidade de formação 

Lista de Verificação Itens observados durante a vistoria 

Item Descrição 
Verificado Observação 

SIM Não  

     

1 Localização X  - 

2 Acesso X  - 

3 Estrutura X  Corrosão da Armadura, 
Desplacamento do Concreto. 

3.2 Fundação X  Já Construído 

4 Revestimentos X  Ausência de Pintura, cupim. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 

NÍVEL DE INSPEÇÃO – RIGOR DO LAUDO 
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de equipe multidisciplinar para execução dos trabalhos. Os níveis de inspeção estrutural 

podem ser em Nível I, II e III. 

Realização de vistorias na edificação, realizadas com equipe multidisciplinar ou 

não, dependo do tipo de prédio e da complexidade dos sistemas construtivos existentes. 

O número de profissionais envolvidos na Inspeção Estrutural e a complexidade da 

edificação definem o nível de inspeção a ser realizada, que pode ser classificada em: 

 

Nível 1: para edificações mais simples, normalmente sem a necessidade de equipe 

multidisciplinar. 

Nível 2: para edifícios multifamiliares, edifícios comerciais sem sistemas 

construtivos mais complexos como climatização, automação etc. Normalmente envolve 

equipe multidisciplinar com engenheiros civis ou arquiteto, mais engenheiros eletricistas. 

Nível 3: para edificações complexas, onde há sistema de manutenção implantado 

conforme a ABNT NBR 5674. Sempre realizada por equipe multidisciplinar, envolvendo: 

engenheiro civil ou arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro mecânico. 

 

 

NÍVEL DE INSPEÇÃO: NIVEL 1 

 

 

Do Glossário de Terminologia Básica aplicável à engenharia de Avaliações e 

Perícia de Engenharia – IBAPE/SP – Aprovada em assembleia de 12/11/2002, constam 

definições das expressões citadas abaixo, que são utilizadas no decorrer do presente 

Laudo de Inspeção, completadas por outras extraídas de bibliografias especializadas, 

conforme segue:  

 

Anomalias: Irregularidade, anormalidade, exceção à regra.  

 

• Endógena: Proveniente de vício de projeto, materiais e execução;  

• Exógenas: Decorrente de danos causados por terceiro;  

• Naturais: Oriundas de danos causados pela natureza;  

CRITÉRIO E MÉTODO DA INSPEÇÃO PREDIAL 
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• Funcionais: Provenientes da degradação, associada ao uso; 

 

Falhas: Estado anormal de um item, material, produto ou serviço. 

 

• Planejamento: Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações 

inadequadas do plano de manutenção. 

• Execução: Associada a manutenção proveniente de falhas causadas pela 

execução inadequada de procedimentos. 

• Operacionais: Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, 

rondas e demais atividades pertinentes. 

• Gerenciais: Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de 

manutenção. 

 

A elaboração da inspeção estrutural baseia-se na análise do risco oferecido aos 

usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, diante das condições técnicas, de uso, 

operação e manutenção da edificação, bem como da natureza da exposição ambiental. 

Conforme a referida Norma de Inspeção Estrutural ABNT NBR 8.800/08, as 

anomalias e falhas são classificadas em três diferentes graus de recuperação, 

considerando o impacto do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao 

patrimônio. 

 

• GRAU DE RISCO CRÍTICO – IMPACTO IRRECUPERÁVEL  

É aquele que provoca danos contra a saúde e segurança das pessoas e meio 

ambiente, com perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando 

possíveis paralisações, aumento excessivo de custo, comprometimento sensível 

de vida útil e desvalorização imobiliária acentuada. 

 

• GRAU DE RISCO REGULAR – IMPACTO PARCIALMENTE 

RECUPERÁVEL  

É aquele que provoca a perda parcial de desempenho e funcionalidade da 

edificação, sem prejuízo à operação direta de sistemas, deterioração precoce e 

desvalorização em níveis aceitáveis. 
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• GRAU DE RISCO MÍNIMO – IMPACTO RECUPERÁVEL 

É aquele causado por pequenas perdas de desempenho e funcionalidade, 

principalmente quanto à estética ou atividade programável e planejada, sem 

incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos relativos aos impactos 

irrecuperáveis e parcialmente recuperáveis, além de baixo ou nenhum 

comprometimento do valor imobiliário. 

 

 

 

 

1. ESTRUTURA  

 

Imagem 3: Corrosão da Armadura e Desplacamento do Concreto no Pilar. 

ANOMALIAS E FALHAS 
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Imagem 4: Corrosão da Armadura e Desplacamento do Concreto no Pilares. 
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Imagem 5: Estrutura em estado de corrosão e Desplacamento do Concreto. 
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Imagem 6: Estrutura em estado de corrosão e Desplacamento do Concreto. 
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Imagem 7: Estrutura em estado de corrosão e Desplacamento do Concreto. 
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Imagem 8: Estrutura em estado de corrosão e Desplacamento do Concreto. 
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Imagem 9: Corrosão da Armadura e Desplacamento do Concreto na Viga. 

 

Foram verificadas e registradas com fotos as estruturas apresentando Corrosão e 

desplacamento do concreto, devido a não respeito do cobrimento mínimo das normas 

Brasileiras para reservatório de água.  
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Imagem 10: Cupim na estrutura. 
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Imagem 11: Cupim na estrutura. 
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Presença de cupim na estrutura, sendo necessário a retirado do mesmo. 

 

 

 

 

 

A metodologia utilizada para a classificação da ordem de prioridades das 

irregularidades desse relatório em questão foi desenvolvida através da adaptação do 

sistema G.U.T para a demolição estrutural, cujas funções de criticidade e pesos são as 

seguintes: 

 

 
 
 
 
 

Anomalias  
FALHAS Grau de Risco 

CONSTRUTIVA EXÓPGENA NATURAL FUNCIONAL 

Quando relacionada 
a problemas de 

construção 
(materiais, 

execução) ou 
projetos. 

Originárias de 
fatores 

externos a 
edificações, 
provocados 

por terceiros. 

Originárias de 
fenômenos da 

natureza. 

Quando 
relacionada a 

perda de 
funcionalidade 

por final de vida 
útil 

(envelhecimento 
natural). 

Falhas de 
planejamen

to, 
execução, 

operacional 
ou 

gerencial. 

CRÍTICO REGULAR MÍINIMO 

Estrutura X - X X X X - - 

METODOLOGIA G.U.T  
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Assim sendo, a ordem de prioridade dos serviços de reparos das anomalias e falhas 

de manutenção, é a seguinte: 

 

 

FOTOS DESCRIÇÃO 

SITEMA G.U. T 

TIPO DE 

ANOMALIA 

GRAU DE 

RISCO 
GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

NÚMERO DE 

PONTOS 

01~11 ESTRUTURA -10 -6 -6 -12 Endógena Crítico 
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O profissional é o Responsável único e exclusivamente pelo escopo e pelo nível 

de inspeção contratada. 

Exime-se de qualquer responsabilidade técnica o profissional, quando as 

observações e orientações existentes no Laudo de Inspeção Estrutural não forem 

implementadas pelo proprietário ou responsável legal da edificação, bem como por 

qualquer anomalia e falha decorrente de deficiências de: projeto, execução, especificação 

de materiais, e/ou deficiência de manutenção, bem como qualquer outra alheia ao trabalho 

de inspeção procedido. 

Exime-se de qualquer responsabilidade técnica o profissional, sobre a análise de 

elementos, componentes, subsistemas e locais onde não foi possível executar a Inspeção 

Estrutural. 

 

 

 

O tipo de solução adotada para a recuperação das estruturas levou em 

consideração as suas características e o estágio da deterioração. De acordo com as 

estruturas analisadas foi recomendada a recuperação, tratando e repondo as seções 

deterioradas, através de um reparo localizado com a utilização de graute ou argamassa 

polimérica tixotrópica. O graute, por ter alta fluidez, composto por aditivos que controlam 

a retração, a pega e a consistência, foi o material mais indicado. Já a argamassa polimérica 

tixotrópica, e indicado para fundo da viga e locais onde não é possível a aplicação do 

graute. A utilização destes materiais otimizara o resultado esperado. Finalizando com a 

pintura externa total do reservatório de água.     

 

 

Considerando que: 

1. A edificação não passa por manutenções periódicas; 

2. Há patologias como corrosão e desplacamento; 

ANÁLISE DAS SOLUÇOES ADOTADAS 

CONCLUSÕES 

RESPONSABILIDADES 
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3. Cupim na estrutura;  

4. A inspeção estrutural realizada no local; 

 

Concluímos que: 

Conforme demonstrado no presente trabalho, o processo construtivo realizado de 

uma maneira adequada é essencial para a obtenção da vida útil prolongada das mais 

diversas estruturas. Em contrapartida, de acordo com os resultados obtidos, as 

manifestações patológicas encontradas são resultadas de execução com baixa qualidade. 

Diante desta situação, os principais problemas apresentados foram as corrosões das 

armaduras e o desplacamento do concreto, as quais aliadas a fatores externos como 

umidade relativa alta, a não respeito do cobrimento mínimo, cupim na estrutura, estando  

passando por esses problemas sua capacidade máxima não está sendo utilizada, usando 

apenas 70% da sua capacidade máxima, levando em consideração onde a estrutura 

precisará ser RECUPERADA para fins de segurança, onde tem suas estruturas 

parcialmente recuperável conforme mostrado nesse laudo de inspeção. 

Com todos os dados obtidos e informações contidas neste laudo de inspeção 

estrutural, estará em anexo a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (com bases nacionais 

referenciadas no SINAPI e SEDOP da região) com os custos necessário para a 

Recuperação da estrutura. 

 

Sapucaia, 26 de outubro de 2021. 

 

 
_____________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
LUCAS OLIVEIRA DANTAS 

CREA/PA: 88658 D/ PA 


