Segurança em edificações existentes
construídas há mais de 15 anos

Introdução
Entendemos que as edificações novas são mais seguras, apresentando menor risco
aos usuários, contribuindo para tal os seguintes fatores:
• Legislações e Normas Técnicas recentes:
 ABNT NBR 15.575:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho;
 ABNT NBR 5.674:2012 – Gestão de manutenção;
 ABNT NBR 16.280:2014 – Gestão de reformas.
• Acesso viável a novas tecnologias, equipamentos, materiais, e processos
construtivos:
 Sistemas de automação predial (sistemas de gás, sistemas hidráulicos, sistemas
elétricos);
 Novos materiais e equipamentos, como polímeros para aumento de resistência
do concreto, condutores elétricos, hidráulicos e de gás com novas
características e materiais impermeabilizantes mais resistentes;
 Novas técnicas construtivas , de manutenção e retrofit, como recuperação e
reforços estruturais com fibra de carbono, utilização de peças pré-moldadas e
o realização de manutenções preventivas, evitando as corretivas.

Grupo de Trabalho – Segurança em Edificações
do DECONCIC
O Grupo de trabalho – Segurança em Edificações, foi criado no âmbito do DECONCIC,
para a discussão sobre ações dentro do tema, em edificações que possuam mais de 15
anos a partir do Habite-se.
Em edificações antigas, construídas em épocas em que não havia tantas exigências e
tecnologias, é muito comum encontrar situações que comprometem a segurança e
geram riscos aos usuários e ao patrimônio, como:
•

Processos naturais de degradação dos materiais e componentes (vida útil);

•

Falhas ou inexistência de manutenções (preventivas e corretivas);

•

Reformas e ampliações realizadas de forma inadequada e desrespeitando normas
técnicas.

Falhas típicas e riscos à segurança em edificações
antigas:
•

Sobrecarga em instalações elétricas.

•

Degradação da isolação da fiação elétrica ou ruptura dessa isolação devido ao
manuseio inadequado.

•

Ausência de sistema de aterramento.

•

Vazamentos de gás, gerados por ruptura devido a degradação do sistema, ou dos
equipamentos, ou por sobrecargas.

•

Danos à estrutura da edificação gerados por retirada de partes ou por sobrecarga.

•

Infiltrações de água, decorrentes de falhas na impermeabilização ou nos sistemas
de instalações hidráulicas.

•

Substituição de pisos, esquadrias e outros elementos em reformas ou
manutenções inadequadas, utilizando materiais e componentes não conformes.

Segurança em Edificações - Objetivos
• Instituição da obrigatoriedade de realização
de inspeções técnicas periódicas nas
edificações, sucedidas pela emissão de
relatório técnico, após transcorridos 15 anos
da emissão do habite-se, para verificação
das condições mínimas de segurança e
exigência de regularização;
• Definições sobre a especialização da mãode-obra empregada dentro destes trabalhos.
• Conscientização da sociedade sobre a
importância da prevenção e redução dos
riscos de acidentes e danos às pessoas e ao
patrimônio.

Segurança em Edificações - Conscientização
A conscientização da sociedade é considerado um dos principais pontos para a
realização do projeto.

Conscientização/Mudança de Hábito, considerando as seguintes etapas de
implementação :
1) Imediato - Edificações com afluência ou atendimento de público com capacidade
superior a 400 pessoas;
2) 3 anos - Demais Edificações não residenciais;
3) 10 anos - Edificações de USO RESIDENCIAL que tenham mais de 4 (quatro)
pavimentos.
Periodicidade da Inspeção:
• A cada 3 anos, respeitando as etapas de implementação.

Segurança em Edificações – Leis e Projetos de
Leis Existentes
Existem diversas Leis e Projetos de Lei sobre o tema, em diferentes níveis de poderes:
Federal:
Projeto de Lei 6014/2013 do Senador Marcelo Crivella
Projeto de Lei 31/2014 do Deputado Augusto Coutinho
Estadual:
Lei 6400/2013 dos Deputados Pedro Paulo e Luiz Paulo (Estado do RJ)
Lei 6890/2014 do Deputado Alessandro Molon (Estado do RJ)
Municipal:
Lei 2805/2008 do Prefeito Rubens Spernau (Balneário Camburiú)
Lei Complementar 441/2001 do Prefeito Beto Mansur (Santos)
Lei 2854-A/2012 do vereador Caio França (São Vicente)

Histórico de acidentes
Edifício Liberdade, Colombo e 13 de
Maio no centro do Rio de Janeiro:
Data: 25/01/2012
Origem do Acidente:
• Sobrecarga de 5 pavimentos não
previstos na planta original;
• Inclinação decorrente da construção
de túneis do metrô;
• Obras liberadas no edifício Liberdade
sem o acompanhamento de um
engenheiro responsável.
Descrição do Acidente: O edifício
Liberdade de 20 pavimentos, desabou,
levando com ele o edifício Colombo de
10 pavimentos e o edifício 13 de maio
de 4 pavimentos.
Mortes: 17 mortos e 5 desaparecidos
Prejuízo Financeiro: Não informado

Histórico de acidentes
Museu da Língua Portuguesa:
Data: 21/12/2015
Origem do Acidente:
• Explosão de lâmpada de um
refletor, decorrente de um
curto circuito.
Descrição do Acidente: Um dos
fatores responsáveis pela
disseminação do fogo foi a
presença de redes próximo ao
local da explosão do refletor. Ao
tentar conter as chamas, o
bombeiro responsável pelo local
foi morto.
Mortes: 1 morto
Prejuízo Financeiro: R$ 65
milhões

Histórico de acidentes
Edifício Tanger no Leblon, Rio de
Janeiro:

Data: 03/03/2013
Origem do Acidente:
• Curto circuito em tomada de uso
geral (TUG) em apartamento no 4°
andar do edifício Tanger, o imóvel
era da década de 50.
Descrição do Acidente: O curto circuito
desencadeou um incêndio, que levou
os dois moradores do apartamento, o
desembargador Ricardo Areosa e sua
mulher, a pular do local, levando-os a
morte. Este acidente reacendeu a
discussão sobre a necessidade de novas
leis sobre o assunto.
Mortes: 2 mortos
Prejuízo Financeiro: Não informado

Hotsite – Guia da Edificação Segura
O Hotsite Guia da Edificação Segura é uma ferramenta informativa, desenvolvida
no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Segurança em Edificações do
DECONCIC.
O conteúdo foi coletado por entidades especializadas sobre o assunto e
organizado pelo DECONCIC, passando por temas como, fatores de garantia e
riscos à segurança predial, legislação e sistemas prediais, além de trazer as
notícias mais recentes sobre o tema.
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