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INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E 

PERÍCIAS DE ENGENHARIA  IBAPE/SP

IBAPE/SP - Filiado ao IBAPE - Entidade Federativa Nacional - é o orgão de classe formado por

Engenheiros, Arquitetos e Empresas habilitadas que atuam na área das AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

DE ENGENHARIA no Estado de São Paulo, entidade esta sem fins lucrativos, que tem por objetivo

congregar os profissionais da área promovendo intercâmbio e difusão de informações e avanços

técnicos, elaborando normas, defendendo interesses profissionais e morais dos seus associados,

promovendo cursos de formação básica e cursos avançados no seu campo, organizando ainda

congressos, cursos, ciclos de estudos, simpósios, conferências, reuniões, seminários, painéis de

debates e outros eventos, buscando, sempre, proporcionar aprimoramento técnico, profissional e

ético aos seus membros e àqueles que atuam na área das AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE

ENGENHARIA.

www.ibape-sp.org.br

http://www.ibape-sp.org.br/institucional/Sao_Paulo.aspx


PUBLICAÇÃO 

“Inspeção Predial 

Prevenção e Combate a 

Incêndio”



INSPEÇÃO PREDIAL

processo de avaliação predominantemente sensorial das

condições técnicas, de uso, operação, manutenção e

funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas

construtivos, de forma sistêmica em um dado momento de sua

vida útil (na data da vistoria), considerando os requisitos dos

usuários.



HISTÓRICO DA INSPEÇÃO PREDIAL

ANO FATOS E OCORRÊNCIAS

1997 Publicação do livro “A Saúde dos Edifícios”, realizado pelo Ibape/SP e Crea/SP.

1998 A obrigatoriedade da Inspeção predial é assunto discutido em Porto Alegre, no Congresso de Perícias de

Engenharia e Avaliações, através de trabalho técnico apresentado pelo Eng° Tito Lívio F. Gomide, onde

foram considerados os acidentes prediais então ocorridos até aquela oportunidade.

1999 Entra em vigor a norma técnica da ABNT NBR 5674: Manutenção dos edifícios – procedimentos.

2000 Fundada a Câmara de Inspeção predial do Ibape/SP.

2003 Publicação e aprovação da Norma de Inspeção Predial do Ibape/SP, coordenada pelo saudoso Engº Miguel 

Grossi.

2005 A Câmara de Inspeção predial do Ibape/SP realiza a primeira revisão da Norma de Inspeção Predial do 

Ibape/SP, coordenada pelo saudoso Eng° Milton Gomes.

2005 Realização pelo Ibape/SP do 1º Seminário de Inspeção Predial e Manutenção.

2005 Publicação pelo Ibape/SP, através da editora LEUD, do livro: “Inspeção Predial: check up predial e guia da 

boa manutenção”. (2ª. Edição 2009) (3ª. Edição 2012)

2007 A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP realiza a segunda revisão da Norma de Inspeção Predial do 

Ibape/SP, coordenada também pelo saudoso Eng° Milton Gomes.

2009 O Ibape/SP e outras entidades, junto com o sistema CREA, elaboram o trabalho Diretrizes para a Inspeção 

Predial em Estádios de Futebol.

2009 Entra em vigor o Decreto Federal 6.795 de 16/03/2009, que obriga as inspeções prediais nos estádios de 

futebol e a Portaria 124 do Ministério dos Esportes, que regulamenta o decreto.



HISTÓRICO DA INSPEÇÃO PREDIAL

ANO FATOS E OCORRÊNCIAS

2009 Publicação e aprovação da Norma de Inspeção predial do Ibape Nacional.

2009 A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP, então coordenada pela Engª Marli Lanza Kalil, apresenta, no 

COBREAP, estudo sobre Acidentes Prediais e as Deficiências com a Manutenção

2011 A Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP realiza a terceira revisão da Norma de Inspeção Predial do 

Ibape/SP, coordenada pelo Engº Vanderley Jacob Junior.

2011/2012 A ABNT revisa a norma NBR 5674. Manutenção dos edifícios – procedimentos

2012 A Camara de Inspeção Predial do Ibape/SP, então coordenada pela Arqª Vanessa Pacola, dá inicio à 

coletânea da cartilhas informativas “Inspeção Predial – A saúde dos Edifícios”, 

2012/2018 Câmara de Inspeção Predial do Ibape/SP da continuidade à coletânea da cartilhas informativas “Inspeção 

Predial – A saúde dos Edifícios”, lançado mais 6 (seis) publicações abordando separadamente sistemas 

diversos das edificações, quais sejam: proteção e combate a incêndios, acessibilidade, espaços e sistemas 

de lazer, mecanização, sistemas e elementos complementares e eletricidade

2012 Revisão Norma  de Inspeção Predial do IBAPE Nacional

2012/2013 Apresentação de requerimento para ABNT / Abertura da Comissão de Estudos ABNT CE 02:140.02-001–

Norma de Inspeção Predial – foi cedido como texto base para os trabalhos da comissão, a Norma de IP do 

Ibape Nacional 

2013/2014 O Ibape/SP realiza, respectivamente, o II e III Seminário de Inspeção Predial e Manutenção.

2013/2018 Foram desenvolvidos os trabalhos pela Comissão de Estudos CE 02:140.02-001 com desenvolvimento de 

texto para o Projeto de Norma de Inspeção Predial, trabalho este que contou com a ativa participação de 

representantes de diversos Ibapes Regionais

Dez/2018 O texto do Projeto de Norma 16.747 entrou para Consulta Nacional, a qual se encerrou em 14/02/2019



DISTRIBUIÇÃO DA INCIDÊNCIA

DOS ACIDENTES PREDIAIS

POR TIPO DE ORIGEM

• Fonte: Câmara de Inspeção Predial do IBAPE/SP – XV COBREAP - 2009 – Coordenadora Marli Lanza

Kalil

• Estudo sobre acidentes ocorridos em edificações com mais de 30 anos, com base em dados de

conhecimento comum, publicados pela imprensa, e colaboração do Corpo de Bombeiros do Estado de

São Paulo

HISTORICO DA INSPEÇÃO PREDIAL - TRABALHO COBREAP 2009



INSIDÊNCIA DE FALHAS E ANOMALIAS EM 

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

❑ 463.200,00m² de área vistoriada em edifícios residenciais na Cidade de
São Paulo e Litoral Paulista

❑ Resultados dos laudos de inspeção predial tabulados pela Câmara Do
IBAPE/SP, considerando:

✓ Tipo de sistema construtivo (estrutura, hidráulica, etc)

✓ Tipo de não conformidade (se anomalia construtiva, se anomalia funcional
ou falha)

✓ Idade da Edificação (maioria – 15 anos de uso)

✓ Padrão Construtivo

✓ Grau de risco das deficiências



Fonte: Câmara de Inspeção Predial do IBAPE/SP – XV COBREAP - 2009 – Coordenadora Marli Lanza Kalil

SOBRE A CRITICIDADE

GERAL

Críticos 38%

Regulares 62%



SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS FALHAS E ANOMALIAS

Anomalias Construtivas (AC)

Relacionadas aos problemas da construção ou projeto do prédio

15%

Anomalias Funcionais (AF)

Relacionadas à perda de funcionalidade por final da vida útil ou 

envelhecimento natural

7%

Falhas (F)

Relacionadas à perda de desempenho por deficiência no uso e nas 

atividades de manutenção periódica

77%

SOBRE A CRITICIDADE GERAL

Críticos 55%

Regulares 45%

Inspeções Prediais em 1.700.000,00m2

Fonte: XIV COBREAP – “INSPEÇÃO PREDIAL – Ferramenta de Avaliação da Manutenção” 2007  

Flávia Zoéga Adreatta Pujadas

INSIDÊNCIA DE FALHAS E ANOMALIAS

EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS



QUAL SERÁ O CENÁRIO ENCONTRADO

PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA

QUANDO DAS REALIZAÇÕES DAS

INPEÇÕES PREDIAIS ???



FACHADAS



DESPLACAMENTO DE FACHADAS



COBERTURAS



COBERTURAS



COBERTURAS



ACESSIBILIDADE

MANUTENIBILIDADE



INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES 

HIDRAULICAS



SISTEMAS 

ESTRUTURAIS



SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO



ROTA DE FUGA



ROTA DE FUGA



Quando se tem:

o uso inadequado da edificação;

operação inadequada dos sistemas e equipamentos;

e a negligência quanto aos procedimentos de manutenção;

SURGEM CONSEQUÊNCIAS !!!!



Desabamento parcial de Edifício da Avenida Índico -

Centro - São Bernardo do Campo/SP
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Desabamento de três prédios 

Avenida Treze de Maio

Centro - Rio de Janeiro /RJ
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Incêndio da Boate Kiss em Santa Maria/RS – Causou a morte de

242 pessoas
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Desabamento do teto da sede da igreja Renascer

Cambuci - Centro - São Paulo/SP
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Queda de Marquises



VISANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA À SOCIEDADE

PODER PÚBLICO

LEGISLAÇÕES

OBIGATORIEDADE DE 

OBTENÇÃO DE 

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO 

PREDIAL 

OBIGATORIEDADE DE 

REALIZAÇÃO DE AUTO 

VISTORIA 

LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL 

É MANTIDO NA EDIFICAÇÃO 

VISTORIADA PARA FINS DE 

EXIBIÇÃO QUANDO EXIGIDO 

PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR

LAUDO DE INSPEÇÃO 

PREDIAL É ENCAMINHADO 

AO PODER FISCALIZADOR 

PARA ANÁLISE E EMISSÃO 

DO CERTIFICADO



A IMPORTÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO

Apresentar definição, procedimentos e metodologia técnica

para o exercício da atividade da inspeção predial – questão

esta não abordada (e/ou apresentada de forma equivocada)

nos textos das leis e projetos de lei.

❑ Documento que também define escopo do trabalho da

inspeção predial (com procedimentos, metodologia,

critérios, etc.);

❑ Evita a atuação dos profissionais “canetinhas” (com

apresentação de laudos de 2 folhas ou laudo de “x”);

❑ Auxilia no controle de qualidade dos trabalhos

desenvolvidos, implicando em resultados positivos no

sentido de asegurar que o objetivo principal das

legislações venha a ser alcançado, qual seja,

incrementar a segurança à sociedade.



IBAPE/SP – Ciente da importância da produção de uma Norma ABNT, para

regulamentação da atividade, não somente por conta das legislações que

entraram em vigor, e dos inúmeros projetos que tramitam por todo o

território nacional (sobre a obrigatoriedade da realização da Inspeção

Predial), mas, também, ante a relevância da avaliação técnica da

manutenção e conservação dos edifícios e das condições de segurança,

considerando aspectos de desempenho e risco aos usuários e ao próprio

patrimônio, inclusive para efeito das demais normas correlatas (Norma de

Manutenção, Norma de Desempenho, Norma de Reforma)..

Apresentou requerimento junto a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS (ABNT), para criação de Comissão de Estudo para Elaboração

da Norma de Inspeção Predial, oferencendo como texto-base, a Norma de

Inspeção Predial do IBAPE (Entidade Federativa).



HISTÓRICO DOS TRABALHOS DA 

COMISSÃO DE ESTUDOS
ABNT – CE:02:140.02-001

❑ A Comissão de Estudos inciou seus trabalhos em Abril de 2013, e trabalhou,

ininterrupetamente, por 16 meses no desenvolvimento dos estudos e na elaboração

do texto para o Projeto de Norma;

❑ Devido a discussões técnicas ocorridas na comissão, no segundo semestre 2014, a

ABNT suspendeu os trabalhos da Comissão de Estudos, por entender necessário o

desenvolvimento de processo de harmonização, entre as entidades participantes,

para posterior retomada dos trabalhos.

❑ Entre os anos de 2015 e 2016 foram realizados trabalhos de harmionização entre

entidades participantes da Comissão de Estudos, para melhor alinhamento de

conceitos e critérios relacionados ao trabalho de Inspeção Predial.

❑ Em 01/08/2016 fora realizada a reunião de retomada dos trabalhos da Comissão de

Estudos, com a apresentação do Texto Harmonizado entre as entidades.



❑ Em 24/04/2017 fora finalizado pela Comissão de Estudos o texto a ser encaminhado

a ABNT, para devida revisão, visando a perfeita adequação e atendimento aos

preceitos estabelecidos pela Diretiva 2 (Norma para “fazer” normas).

❑ Em novembro de 2018 foi encerrado o processo de revisão do texto (quanto ao

atendimento à Diretiva 2);

❑ O texto da Comissão de Estudos, que recebeu a denominação de Projeto ABNT NBR

n. 16.747, entrou para Consulta Nacional em dezembro de 2018.

❑ Em fevereiro de 2019 encerrou-se o prazo da Consulta Nacional.

❑ O resultado da Consulta foi encaminhado à Coordenação/Secretaria da Comissão de

Estudos, para compilação, análise, e convocação de reunião visando os devidos

esclarecimentos e conclusão dos trabalhos de harmonização.

HISTÓRICO DOS TRABALHOS DA 

COMISSÃO DE ESTUDOS 
ABNT – CE:02:140.02-001





A IMPORTÂNCIA DA DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO



PARCERIA IBAPE/SP E 

CORPO DE BOMBEIROS/SP

Revisão da Publicação

“Inspeção Predial 

Prevenção e Combate a Incêndio”

Evento de Lançamento

AGO/19



Eng. Civil Antonio Carlos Dolacio

OBRIGADO !

dolacio@associadoscld.com.br


