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CAPA/RJ n.O 015/2019
DENUNCIA DE ACIDENTE - REFORÇO ESTRUTURAL
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VOLLARE

A Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes-CAPA, do CREA-RJ, reunida em Sessão Ordinária
no Crea-Rl, no dia 23 de SETEMBROde 2019, após análise do assunto em epígrafe;
Considerando a interditação de Prédio, com problemas estruturais, com desocupação temporária dos
moradores, construção iniciada em 2003, que apresentou problemas estruturais. Considerando que uma obra
estava em curso para sua correção, e que no dia 25/11/2018, a viga estrutural, que era o objetivo da obra de
correção, cedeu e derrubou várias escoras da obra no nível térreo.
Considerando que a Defesa Civil, acionada, decidiu evacuar e interditar o prédio, para que fosse analisado o
risco real de desabamento,e obrigou os moradores a deixarem os apartamentos e, autorizou a subirem, de 2
em 2 pessoas, para buscarem os seus pertences pessoais.
A construção é da DAC Construtora e Incorporadora. Há um litígio judicial entre condomínio e construtora
sobre a questão. Condomínio havia decidido arcar com os custas da obra para correção do problema, obra que
estava em curso, e depois cobrar da constr..utora. Problema estrutural era visível na fachada esquerda do
prédio. Escoras já existentes pela obra que vinha em curso foram fundamentais para evitar uma situação pior.
DELIBERAÇÃO: Considerando as informações obtidas de que a preocupação inicial foi reforçar o
escoramento para dar estabilidade à construção e trabalhar na solução definitiva do problema estrutural, que
era solúvel segundo especialistas consultados. Considerando que a CAPAsolicitou que a Fiscalização obtivesse
informações se o problema teria sido solucionado.
Considerando que a Empresa DOMUS ENGENHARIA E SERVIÇOS apresentou, em 20/08/2019, um Relatório
sobre os fatos, sobre a sua atuação junto ao condomínio, e a sua substituição por outra empresa e a
discordância da Empresa DOMUS em relação as alterações efetuadas em relação ao seu Parecer Técnico.
Considerando o Relatório da Fiscalização do Crea-RJ da diligência efetuada em 13/08/2019.
Considerando as informações da empresa DOMUS ENGENHARIA E SERVIÇOS de que os serviços de
recuperação estrutural estão sendo realizados, por outras empresas, e considerando que a empresa DOMUS
não concordou com as alterações que estão sendo feitas, segundo ela como forma de redução de custos,
Considerando que as atividades estão circunscritas ao âmbito da Câmara Especializada de Engenharia Civil.
DELIBERAÇÃO: A CAPA retorna o processo, recomendando que a CEEC, se achar conveniente, solicite
melhores informações dos profissionais responsáveis, para a sua análise e decisão em relação a confiabilidade
da nova solução pelos profissionais envolvidos na referida recuperação estrutural.
Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho ELIO RICARDO MORAES
PACHECO(Coordenador Adjunto)
Votaram favoravelmente: Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Cons. ELIO RICARDO MORAES
PACHECO, Eng. Eletricista ESTELLITO RANGEL JUNIOR, Eng. Mecânico PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA
DOS SANTOS, Eng. Mecânico e de Automóveis CARLOSROBERTOGONÇALVESTOURINHO, e Eng. Industrial-
Mecânica ALFREDODE LIMA FILHO

Cientifique-se e cumpra-se. ~
Rio de Janeiro, 24 de SETEMBRO de 2019.

Conselheiro Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho EUO RICARDO M· S PACHECO
Coordenador Adjunto da CAPA

CAPA Composição 2019: Conselheiros Efetivos: Eng. Civil JORGE LUIZ MUNIZ DE MATIOS (Coordenador), Eng. Eletricista e de
Segurança do Trabalho ELIO RICARDO MORAES PACHECO (Coordenador Adjunto), Eng. Mecânico e de Automóveis CARLOS ROBERTO
GONÇALVES TOURINHO, Eng. Eletricista ESTELLITO RANGEL JUNIOR, Eng. Mecânico PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS;
Conselheiros Suplentes: Eng. Industrial-Mecânica ALFREDO DE LIMA FILHO, Eng Civil IVAN RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, Eng. Civil ANTERO
JORGE PARAHYBA Enc Mecanico e Seouranca do Trabalho WOLNEY GONCALVES DE LIMA
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