
Laudo técnico constata segurança do Shopping 

Rio Poty 

 

Inspeção feita pelo engenheiro civil Daniel Carvalho de 

Britto e a equipe da DB Inspeções constatou que não há 

qualquer comprometimento na estrutura do Shopping Rio 

Poty.  O laudo técnico apontou que o descolamento de 08 

pisos de porcelana em parte do L4 ocorreu em virtude de 

movimentações térmicas do material de acabamento, não 

se tratando de anomalias na estrutura do Shopping.  

Assim, o laudo técnico da DB Inspeções reitera que não há 

qualquer dano à segurança dos clientes e colaboradores do 

Shopping Rio Poty.  

O engenheiro Daniel Britto é especialista em Avaliações e 

Perícias, Mestre em Geotecnia e membro do Comitê 

Científico da Associação Brasileira de Patologia das 

Construções.  

 

Confira abaixo a nota pública do Laudo Técnico com ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica) nº 1920230004405  emitido pela DB 

Inspeções: 

 

 

 

 

 



A empresa DANIEL CARVALHO DE BRITTO EIRELLI (db inspeções), 

em atendimento à SC2 SHOPPING RIO POTY L TDA, em virtude do 

surgimento de não conformidades do tipo fissuras/ trincas e 

descolamento cerâmico, vinculadas no dia 16/01/2023, informa 

que, após os serviços de inspeção ao local, análise de projetos e 

coleta de dados por meio de entrevistas com usuários / 

colaboradores, as referidas manifestações patológicas se tratam 

de movimentações térmicas dos materiais de acabamento, não se 

tratando de anomalias estruturais e que emitiu-se Laudo Técnico 

com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) nº 

1920230004405 com o mencionado diagnóstico.  

A empresa DANIEL CARVALHO DE BRITTO EIRELLI (db inspeções), 

em comprometimento à segurança e conforto dos usuários do 

Shopping Rio Poty Teresina, afirma que tais não conformidades não 

comprometem o uso e a operação das suas instalações, assim 

como não implicam em qualquer dano à segurança dos seus 

usuários.  

 

Teresina (PI), 18 de janeiro de 2023.  

Para eventuais dúvidas ou solicitações, colocamo-nos à disposição.  

DANIEL CARVALHO DE BRITTO (Engenheiro Civil - CREA 

1900595885) 

Especialista em Avaliações e Perícias  

Mestre em Geotecnia  

Diretor Técnico da DB Inspeções  

Membro do Comitê Científico da ALCONPAT-Brasil*  

*ALCONPAT -Associação Brasileira de Patologia das Construções  

Manhatt 
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