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ApresentAção

A Intacta Engenharia tem uma grande satisfação em entregar mais um imóvel contemporâneo e de qualidade, o 

Nuova Cittá, empreendimento localizado no bairro Cidade Nova.

Este é o Manual de Uso, Operação e Manutenção do Nuova Cittá,  elaborado para informar a seus proprietários e usuários 
como cuidar e manter o imóvel, além de conter instruções sobre fornecedores, desenhos técnicos e recomendações gerais de 
segurança e convivência. 

O Manual contempla informações sobre os vários sistemas prediais, apresentados da seguinte forma: 

 • Descrição do Sistema, 

 • Cuidados de Uso, 

 • Manutenção Preventiva,

 • Garantia Declarada e 

 • Perda da Garantia. 

Também são apresentados dicas de contratação de serviços e documentos importantes a serem arquivados, dentre outras infor-
mações relevantes, para que os proprietários tenham condições de manter o imóvel com autonomia.

Os critérios para a elaboração deste Manual de Uso, Operação e Manutenção do imóvel estão fundamentados nos requisitos de 
normas e leis respectivas ao tema, relacionadas a seguir:

 • NBR 5674:2012 - Manutenção de Edificações, 

 • NBR 14037:2011 - Diretrizes para Elaboração de Manuais, 

 • NBR 16.280:2020 - Reforma em Edificações,
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 • CDC – Código de Defesa do Consumidor  (Lei 8.078/90), 

 • NCC – Novo Código Civil (Lei 10.406/2002),

             • Manual de Garantias, 5º edição - Sinduscon/MG.

Vale ressaltar que as responsabilidades da administração do condomínio (síndico) quanto à implantação total das manutenções 
preventivas é imprescindível para obtenção da vida útil da edificação e suas garantias. 

A leitura atenta e integral deste manual é imprescindível, tanto pelo proprietário como por todos os usuários do imóvel. É impor-
tante que no caso de venda ou locação, uma cópia seja entregue ao novo condômino, para que o imóvel seja sempre utilizado 
da forma mais correta.

A inobservância do conteúdo deste Manual poderá acarretar comprometimentos à integridade do imóvel, dos seus componentes 
e das garantias conferidas.

Os Prazos de Garantia estabelecidos neste Manual devem ser contados a partir da data da Certidão de Baixa de Construção 
(Habite-se).



itenS iniciaiS





17

Itens InIcIaIs

Nuova Cittá

O Nuova Cittá é um empreendimento imobiliário que apre-
senta uma arquitetura contemporânea e atemporal, possui um 
projeto tecnológico e diferenciado, o que  garante um condo-
mínio moderno e econômico.

O acesso ao condomínio é feito pela Rua Bolivar e pela Rua 
Oliver nº 155, Bairro União, em um ponto privilegiado, onde 
estão a entrada de pedestres e o acesso de veículos às gara-
gens.

Todas as ilustrações deste capítulo são representações artísticas, podendo sofrer 
alterações de cor, textura, acabamento e composição, móveis, equipamentos, 
acessórios e paisagismo são meramente ilustrativos e não fazem parte integrante 
do imóvel. Os materiais de acabamento constantes do memorial descritivo anexo 
ao contrato prevalecem sobre estas ilustrações.
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CoNheça o imóvel

As unidades do Nuova Cittá são distribuídas da seguinte ma-
neira:

• 3º pavimento: hall, escada de acesso aos pavimentos, 
dois elevadores (fossos) e apartamentos 301 ao 308 
(todos com área privativa descoberta).

• 4º ao 7º pavimento: hall, escada de acesso aos 
pavimentos, dois elevadores (fossos) apartamentos tipo 
com os finais 01 ao 08.

• 8º pavimento: hall, escada de acesso aos pavimentos, dois 
elevadores (fossos) apartamentos 801, 803, 805 e 807, e 
o primeiro nível dos apartamentos 802, 804, 806 e 808.

• 9º pavimento: 2º nível dos apartamentos 802, 804, 
806 e 808, barrilete, casa de bomba de incêndio, local 
dos inversores do sistema fotovoltaico, local da antena 
de captação do sistema de medição individual de água, 
saída do dumper de alivio para sistema de pressurização 
de escada.

• 10º pavimento: instalação de parte das placas 
fotovoltaicas. Desenho esquemático dos pavimentos
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• Projeto com tecnologia avançada

• Localização privilegiada, próximo a importantes vias e 
comércios.

• 2 elevadores

• Salão poker gourmet

• Espaço Kids

• Espaço fitness

• Portaria eletrônica Intelbras

• Previsão para individualização de água e gás

• Placas Fotovoltaicas para geração de energia limpa para 
utilização das áreas comuns

• Condomínio moderno e econômico

• Espaço de trabalho (sala de reunião + coworking)

• Pet place + pet spa

• Central de delivery

Diferenciais
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Imagem ilustrativa do Espaço para reuniõesImagem ilustrativa do Espaço Kids

• Pavimento técnico com os reservatórios inferiores e caixas 
de passagem.

• 1º  pavimento: 53 vagas de garagem, rampa de 
acesso de veículos à rua Bolivar, casa de máquinas 
de pressurização, instalação sanitária, zeladoria, 
jardins, escada de acesso aos demais pavimentos, dois 

áreas ComuNs elevadores, depósito e casa de gás.

• 2º  pavimento: 54 vagas de garagem, rampa de acesso 
de veículos à rua Oliver, jardim,  guarita, hall, escada 
de acesso aos demais pavimentos, dois elevadores 
(fossos), A.R.S,  espaço fitness, espaço pet spa, salão 
poker gourmet, espaço kids, living com espaço trabalho 
(sala de reuniões e coworking), central delivery e duas 
instalações sanitárias, sendo uma PNE.
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Imagem ilustrativa do Poker Gourmet
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Imagem ilustrativa do Espaço Fitness
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Imagem ilustrativa do Living
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Nome do Empreendimento

Nuova Cittá

Endereço
Rua Oliver, 155- Bairro União

Belo Horizonte – Minas Gerais

CEP:  31170-660

Número de unidades

Unidades residenciais: 48 unidades.

Cobertura: 04 apartamentos de dois pavimentos. 

Térreo: 08 apartamentos com áreas privativas.

Tipo: 36 apartamentos com 02 ou 03 quartos.

FiCha téCNiCa

Incorporação e Construção

Intacta Engenharia

Data de entrega do empreendimento

Conforme documento da Certidão de Baixa e Habite-se



priMeiraS orientaçõeS
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Primeiras Orientações

áGua

O condomínio foi entregue com todas as ligações de água fria 
(prumadas, ramais e ponto de consumo).

O sistema de água foi projetado para permanecer separado 
fisicamente de qualquer outra instalação que conduza água 
não potável ou fluida de qualidade insatisfatória, desconheci-
da ou questionável. 

Quando for deixar o imóvel vazio por muito tempo, deixe o re-
gistro geral fechado. Em caso de falta d’água, primeiramente, 
verifique se o registro geral se encontra aberto.

Medição individualizada

As instalações de água foram entregues com a instalação de 
medidores individuais de água. Os registros com os medidores 
estão localizados nos shafts dos apartamentos.

Os medidores digitais possuem sinal via rádio. A leitura dos hi-
drômetros digitais, é feita de forma remota, sem a necessidade de 
acessar as unidades, porém é necessária a contratação de uma 
empresa especializada para atuar na medição, e são responsabi-
lidade do síndico.

ProvidêNCias iNiCiais: iNstalações

Mudança de Titularidade

A administração do Condomínio deverá proceder a alteração 
de titularidade da conta de água no momento em que obtiver 
o número do CNPJ do condomínio.

A documentação deve ser apresentada em uma agência da 
concessionária Copasa.

Imagem ilustrativa do medidor individual, 
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Uma das ações necessárias é informar o tipo de disjuntor pre-
sente no medidor de energia do seu apartamento. Abaixo se-
gue a relação dos disjuntores:

• Apartamentos Tipo 01 – Disjuntor de entrada trifásico de 
63A

• Apartamentos Tipo 02 – Disjuntor de entrada trifásico de 
80A

Após a ligação de energia, o proprietário deverá ligar o disjun-
tor na caixa de medição de seu apartamento, localizada no 2º 
pavimento, e acionar todos os circuitos do QDC (Quadros de 
Distribuição de Circuitos) localizado na Área de Serviço.

Executados todos os procedimentos citados acima, o aparta-
mento estará pronto para utilizar a energia elétrica (luz e to-
madas de energia).

Mudança de Titularidade

A administração do Condomínio deverá proceder a alteração 
de titularidade da energia elétrica no momento em que obtiver 
o número do CNPJ do condomínio.

TELEFONE

Para solicitação de uma nova linha ou transferência de telefo-
ne, basta ligar para a operadora de sua preferência e pedir o 

• ENERGIA

Para começar a receber energia elétrica, a primeira providên-
cia é agendar um atendimento presencial ou vídeo atendimen-
to junto a uma agência da Cemig e solicitar uma ligação nova.

A agência mais próxima do edifício localiza-se no endereço 
abaixo:

• Rua Carijós, nº 126 – bairro Centro (horário de 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 8:30h 
às 16:30h). Também há a opção da agência na 
Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho (horário de 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 8:30h às 
16:30h). O telefone de atendimento é 0800 721 0116.

O proprietário responsável pela titularidade da energia no 
apartamento deverá apresentar as seguintes informações e 
documentos:

• Contrato de compra e venda

• Matrícula do imóvel desmembrado

• CPF e/ou identidade

• NS 1137533367

• Tipo de disjuntor presente no medidor de energia do seu 
apartamento.
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serviço pertinente. Todo o serviço de instalação, tubulações e 
cabeamentos, deverá ser realizada pela concessionária.

A concessionária de telefonia enviará um funcionário até o lo-
cal da instalação para fazer todas as ligações, dentro do prazo 
de concretização do pedido. O proprietário deverá disponibi-
lizar, no ato da instalação, um aparelho de telefone com plug 
para tomada RJ-11, para que sejam feitos todos os testes. 

INTERNET e TV

A solicitação do pacote de internet,  deverá ser feita pelo pro-
prietário diretamente à empresa de sua preferência. Esse ser-
viço pode chegar ao apartamento de duas formas: pela rede 
de telefonia ou TV por assinatura, dependendo da escolha do 
proprietário. O prédio possui infraestrutura de tubulações se-
cas, o cabeamento é de responsabilidade da concessionária 
escolhida pelo proprietário.

Após a contratação, informe-se com a operadora do sistema 
utilizado e verifique o caminho do cabeamento nos projetos e 
desenhos técnicos da sua unidade.

A instalação de quaisquer antenas nas coberturas técni-
cas deverão ser expressamente autorizadas pela gestão do 
condomínio.

GÁS

Os apartamentos possuem pontos de gás e a instalação se 
encontra pronta para o uso. 

Os reguladores de gás de 1º estágio estão localizados na cen-
tral de gás; os de 2º estágio estão localizados nas garagens 
inferior e superior, a depender da prumada da unidade, e os 
regulares de 3º estágio estão nas cozinhas dos apartamentos. 
Eles deverão ser fechados em caso de incêndio ou de manu-
tenção.

A predisposição para medição de gás individualizada, que se 
encontra na área de serviço abaixo do tanque de louça, não 
pode ser enclausurada pela execução de armários, em nenhu-
ma hipótese. 

O condomínio é entregue com 2 medidores de gás geral sain-
do da casa de gás - 1 para as lojas e outro abastecendo o con-
dominio residencial. O consumo de gás, tanto o condomínio 
das lojas quanto do condominio residencial, é compartilhado 
e cabe ao sindico fazer a gestão da conta de consumo entre os 
dois condomínios.

Certifique-se de contratar uma empresa especializada para exe-
cutar a instalação dos aparelhos na rede de gás, com registros de 
fechamento no ponto de consumo e vedação adequada.

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 

Para a instalação dos equipamentos hidráulicos (máquina de 
lavar e secar roupas, filtro, etc.) deve-se utilizar fita de vedação 
e cuidar para não danificar as roscas e conexões internas.  
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Instalação de Fogão e Cooktop

Para a instalação do fogão ou cooktop à gás será necessário fazer 
o recorte na bancada da cozinha com profissional especializado.

As unidades possuem já instalado o ponto de gás. Nesses casos, 
a instalação é feita conectando o registro da mangueira do fogão 
ao registro borboleta fechado no ponto de consumo.

A conexão do fogão ao ponto de gás deve ser feita com man-
gueira fabricada segundo as normas técnicas vigentes, possuir 
garantia de fabricação de acordo com os padrões de segurança, 
ser de material em tubo flexível metálico e estar dentro do prazo 
de validade.

Para evitar deterioração que possa causar escapamento de gás, o 
tubo flexível não deve estar em contato com superfícies quentes, as 
conexões devem estar em boas condições e bem apertadas.

Sempre que for deixar o apartamento vazio por muito tempo man-
tenha o registro borboleta do ponto de gás fechado.

A execução desse serviço por empresas não especializadas, poderá 
representar prejuízos, riscos de segurança por não utilizarem mate-
rial adequado para gás encanado como mangueiras de plástico e 
conexões de qualidade duvidosa e perda da garantia dos serviços.

Sempre contrate empresa especializada com profissional 
habilitado para a emissão de ART (Anotação de Respon-
sabilidade Técnica).

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Todos os plugs de tomadas disponíveis no apartamento 
são 127v. O ponto de força do chuveiro é o único local 
com tensão entregue em 220v. 

As instalações elétricas seguem um padrão de cores para os 
cabos, é importante manter o mesmo padrão em modifica-
ções e/ou reformas. O padrão de cores está indicado no pro-
jeto de instalações elétricas.

Interfone

As unidades foram entregues com interfone IP Intelbras com 
visor de 7” (sete polegadas) instalado todos os plugs já em 
espera, cabendo ao morador apenas plugar os cabos nos de-
vidos locais e iniciar a utilização. O interfone está localizado 
na cozinha.

Luminárias

Quando tiver a intenção de mudar o modelo e/ou tipo de 
lâmpada, consulte o fabricante da luminária para informa-
ções sobre a compatibilidade entre a lâmpada a ser utilizada 
e a luminária instalada. Os ambientes dos apartamentos que 
possuem forro de gesso foram entregues com a fiação elétrica 
do ponto de luz sobre ele, localizada conforme projeto.

Para os locais com forro no teto, estes não possuem furo, o 
que permite que o proprietário escolha a posição das luminá-
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Imagem ilustrativa de instalação de luminárias, no teto, a fixação deve ocorrer 
sempre nos elementos estruturais e nunca diretamente nas placas do forro de 

gesso

rias. Esse fator permite uma maior flexibilidade na escolha da 
posição da luminária. Para esse tipo de instalação recomenda-
-se a contratação  de profissional habilitado.

É necessário ressaltar que, ao instalar a fiação nas luminárias, 
essa deverá ter, no mínimo, a mesma bitola dos fios de espera, 
e a ligação na rede elétrica deverá ser feita, preferencialmente, 
com conector cerâmico.

Ao fixar a luminária, atente para não furar as tubulações hi-
dráulicas que passam sobre o forro. 

Tenha cuidado ao furar a placa de gesso e em nenhuma hi-
pótese instale ou pendure qualquer elemento no forro, pois 
ele não foi dimensionado para suportar peso. E atenção ao 
furá-lo, pois existe o risco de perfurar outras instalações que 
passam sobre o forro. A fixação das peças deverá ser feita em 
elementos que a suportem.

QDC (Quadro de Distribuição de Circuitos)

O QDC está instalado na área de serviço da unidade, sempre 
desative os disjuntores quando realizar alterações ou instalação de 
equipamentos nas redes elétricas.
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CIrCuIto desCrIção dr totAl (W)

1 ILUMINAÇÃO APARTAMENTO NA 1040

2 TOMADAS E ILUMINAÇÃO BANHEIROS 1 1600

3 TOMADAS APARTAMENTO 1 1800

4 TOMADAS COZINHA (MO, 600 VA) 1 1300

5 TOMADAS COZINHA (GL, FG, EX, FL, 600VA) 1 1600

6 TOMADA ÁREA DE SERVIÇO (SR) 1 2000

7 TOMADA ÁREA DE SERVIÇO (FP) 1 1200

8 CHUVEIRO BANHO SOCIAL 1 6800

9 CHUVEIRO BANHO ÍNTIMO 1 6800

10 TOMADA VENEZIANA 1 200

11 TOMADA FORNO - -

Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos

Antes de adquirir quaisquer equipamentos elétricos como luminá-
rias, micro-ondas, máquina lava e seca, ferro elétrico, etc., certifi-
que-se de que tensão ( Volts) e potência (carga – Watts) não exce-
dem os valores dimensionados em projeto, veja o item Instalação 
Elétrica, no capítulo Uso, Operação e Manutenção.

A seguir, apresentamos as tabelas com as tensões e potência dos 
circuitos instalados nas unidades. 

Atenção: Observe a tensão máxima para o chuveiro antes 
de adquirir o equipamento, e certifique que o mesmo é 
compatível com a instalação do DR. Imagem ilustrativa do QDC de uma unidade
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Sempre que for instalar ou dar manutenção nesses equipa-
mentos, feche o registro do cômodo em questão, abrindo-o 
logo que o serviço estiver terminado, para verificar se não há 
vazamentos. Prefira o serviço de profissional habilitado.

Máquina lava e seca roupas (MLR)

Para a instalação da máquina de lavar roupas (MLR) foram 
deixados ponto elétrico, ponto de esgoto (drenagem) e ponto 
de alimentação de água fria, localizado próximo do tanque na 
área de serviço. No QDC do apartamento, localizado na área 
de serviço, há um disjuntor dedicado às tomadas da área de 
serviço, que deverá ser desligado no momento da instalação.

Para conectar as mangueiras das máquinas com os pontos an-
teriormente descritos, proceda de seguinte forma:

• Para instalar a mangueira de alimentação de água, desen-
caixe a tampa do ponto de saída de água e conecte a man-
gueira própria da máquina.

• Para instalar a mangueira de drenagem, encaixe a mangueira 

de escoamento no bocal da tubulação de drenagem.

Tomada 127 V
(MLR) Máquina 
de Lavar Roupas

Ponto de Água
(MLR)

Ponto de Esgoto
(MLR)
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ACESSÓRIOS

Ducha Higiênica

Nas unidades estão previstos pontos de ducha higiênica ao lado da 
bacia sanitária. Caso opte pela sua instalação, o dispositivo deverá ser 
adquirido pelo proprietário.

Importante ressaltar que a ducha é dotada de registro próprio, po-
rém, após o uso, este registro deverá ser mantido fechado. 

O acionador da ducha não possui a resistência necessária para 
vedar a pressão de água no ponto, por isso, sempre mantenha o 
registro fechado.

Assento sanitário 

Ao comprar o assento sanitário, verifique os modelos da louça 
sanitária utilizados em seu imóvel. Para tanto, consulte a Tabela 
dos Materiais de Acabamento, no capítulo Tabelas. 

Box

Para instalação do box, ao furar o revestimento utilize a broca es-
pecífica para não lascar a pedra. Para isso contrate empresa espe-
cífica. Caso a impermeabilização seja atingida, refazer a mesma 
seguindo orientações normativas da NBR 9574. 

Atenção: Para alturas até 2,0 m, os vidros do box devem possuir 
espessura mínima de 8mm.  Para alturas superiores a esta, a es-
pessura deverá ser de 10mm. Consulte a NBR 7199.

Ponto para 
Ducha Higiênica Limite da área do 

box
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OUTROS ELEMENTOS

Elementos fixados no teto

Na instalação de luminárias, varais ou outros elementos, tenha 
cuidado ao furar a placa de gesso e em nenhuma hipótese 
instale ou pendure qualquer elemento no forro, pois ele não 
foi dimensionado para suportar peso. E atenção ao furá-lo, 
pois existe o risco de perfurar outras instalações que passam 
sobre o forro. 

A fixação das peças deverá ser feita nos elementos estruturais, 
como as lajes em concreto armado.

Armários 

Caso sejam instalados armários em banheiros, área de serviço 
e cozinha, tome precauções para que o móvel não bloqueie 
o acesso às instalações hidráulicas ou impeça a manutenção 
destas tubulações. Na instalação do móvel, também não deve-
rão ser retirados os apoios existentes (suportes das bancadas, 
colunas dos tanques, etc.), nem batidos ou retirados os sifões e 
ligações flexíveis, para não provocar vazamentos.

Antes de instalar armários adicionais e acessórios que ne-
cessitem de furações em paredes, consulte os desenhos des-
te Manual. Cheque se há instalações de ambos os lados das 
paredes e sempre deixe uma margem de 20 cm de cada lado 

do eixo dos alinhamentos, a fim de evitar que sejam furadas 
tubulações hidráulicas ou de energia elétrica.

Nunca fure no alinhamento de pontos de alimentação elétri-
ca, hidráulica ou de registros, verifique que tanto horizontal 
quanto verticalmente destes pontos poderão se encontrar tubu-
lações. Observe o tipo de revestimento, bem como sua espes-
sura para paredes, pisos e tetos.

É expressamente proibida a instalação de armário em-
baixo do tanque por conta passagem hidráulica e de gás.

A Construtora não se responsabiliza por danos oriundos de 
perfurações causadas pelo proprietário.

Elementos fixados em esquadrias e fachadas

É estritamente proibida a colocação ou fixação de toldos, placas, 
letreiros e propagandas ou quaisquer objetos nas janelas, varan-
das, terraços e demais áreas abertas das unidade autônomas ou 
fachadas do edifício. Além disso, o condômino não poderá alterar 
a forma das fachadas nem decorar as paredes e esquadrias sem 
obedecer aos padrões de qualidade, cor e tonalidade dos origi-
nalmente colocados.

Redes de Proteção

Para proceder a instalação de redes de proteção nas janelas e/ou 
varandas, consultar antes o condomínio para obtenção de auto-
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rização prévia. Durante a instalação, verificar a perfeita vedação 
dos furos de fixação, evitando, assim, riscos de infiltração.

A fixação das redes de proteção deverão ser objeto de projetos 
específicos, executado por um profissional habilitado com CREA 
válido, para evitar danos à fachada, e ser objeto de aprovação 
do síndico.

Instalação de materiais em paredes divisórias com as    
fachadas

Recomenda-se que não sejam colocados como revestimento inter-
no, nas paredes de vedação externa, materiais permeáveis como 
painéis de madeira, papéis de parede, tecidos, espelhos, armários, 
entre outros, com a face em contato direto com tais paredes, pois as 
variações climáticas (sol, chuva, calor) poderão deteriorar o produto 
instalado, causando manchas, mofo e/ou bolores. Caso o proprie-
tário ainda opte por esta instalação, deverá deixar um espaço vazio 
entre o material e a parede que permita a circulação do ar.

Recomenda-se, quando da instalação de móveis ou elementos 
nas paredes divisórias com as fachadas, o uso de desumidifi-
cadores de ar.

Ventilação do apartamento

Após a entrega das chaves, é obrigação do proprietário man-
ter o apartamento ventilado, a fim de evitar problemas como 
mofos, empenamento de esquadria de madeira, entre outros, 

sendo que a responsabilidade por vícios aparentes em decor-
rência da falta de ventilação é do proprietário.

Comunicação Visual

O empreendimento possui informações sobre os locais em for-
ma de placas ou plot de recorte presentes nas paredes e pisos do 
empreendimento. Recomenda-se manter a identificação sempre 
atualizadas para o conforto dos usuários e proprietários.
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Elementos Adicionais

O condomínio foi entregue com carrinho para transporte de com-
pras e armário de correspondências.
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Antes de iniciar a mudança, certifique-se das normas adotadas 
pelo condomínio que resguardam os horários e acessos permi-
tidos para os transportes. Agende, com antecedência, junto ao 
síndico e/ou administradora, a data e o horário da mudança.

A cabina do elevador deve ser protegida com acolchoado pró-
prio antes do início da mudança, para evitar danos em seu 
interior. É fundamental, ainda, levar em consideração as di-
mensões e a capacidade do elevador de serviços, a escada e o 
vão livre das portas, conforme descrito a seguir, bem como as 
dimensões dos ambientes.

Porta de entrada

Porta: 80 x 210cm (L x A)

Elevador

Capacidade para 600 Kg ou 08 pessoas

Fabricante: OTIS

Dimensão das portas:  0,80 m  2,00 m

Escada de emergência (L x A)

Porta: 90 x 210 cm

Vão interno  (entre corrimãos): 100 x 257 cm

Vão interno  (entre paredes): 120 x 257 cm

Pequenas variações nessas dimensões poderão ocorrer.

A responsabilidade pelo transporte e içamento de móveis e 
equipamentos para sua unidade, que não tenham tamanhos 
compatíveis com as dimensões dos elevadores e portas, é ex-
clusiva do proprietário. Danos acarretados às áreas comuns e/
ou demais apartamentos deverão ser custeados pelo proprie-
tário responsável pelo dano.

Atenção!

A altura máxima do acesso de veículos é 2,20 m. Não há pre-
visão de estacionamento reservado para o veículo de mudan-
ça. Sendo assim, o caminhão deverá ficar estacionado na rua 
enquanto a mudança é realizada.

serviços de mudaNça
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• Durante a reforma, cuidar para que a obra seja realizada 
dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a 
todos os regulamentos. 

• Após a reforma, atualizar o conteúdo do manual de 
uso, operação e manutenção do edifício e o manual do 
proprietário, nos pontos em que as reformas interfiram 
conforme os termos da ABNT NBR 14037.

Atenção: é importante observar que toda e qualquer alteração 
que se faça na unidade acarretará na perda de garantia for-
necida pela Construtora do item modificado.

Em caso de reforma, não efetue, em hipótese alguma, 
alterações que impliquem em demolição total ou parcial 
de elementos estruturais da edificação, das instalações 
principais (hidráulica, elétrica ou gás) ou alteração de 
pisos sem prévia consulta a um profissional habilitado, 
registrado regularmente no CREA (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo) e que conceda ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsa-
bilidade Técnica). 

Tenha o conhecimento que, mesmo dentro destas condições, 
quaisquer sistemas alterados perderão suas respectivas garan-
tias, assim como quaisquer danos a terceiros ou ao condomí-
nio, serão de competência do responsável das modificações.

reFormas e modiFiCações

As reformas a serem executadas nas unidades do edifício Resi-
dencial pelo proprietário deverão atender à norma ABNT NBR 
16.280 - Reforma em Edificações - que estabelece os requisitos 
para os sistemas de gestão de controle de processos, projetos, 
execução e segurança.

Cabe ao proprietário ou responsável legal da unidade:

• Solicitar ao síndico ou administradora os requisitos e 
ações necessárias para realização de reformas além 
das previstas na convenção de condomínio e regimento 
(por exemplo, documentos exigíveis, horário de trabalho, 
trânsito de insumos e prestadores de serviço, entre 
outros);

• Antes de iniciar a reforma, deverá encaminhar ao 
responsável legal da edificação (síndico) o plano de 
reforma e as documentações necessárias que comprovem 
o atendimento à legislação vigente, assinados por 
profissional habilitado com a respectiva ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica).

• Solicitar a autorização para a entrada na edificação 
de insumos e pessoas contratadas para realização dos 
serviços de reforma;
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dúvidas FrequeNtes

A seguir, são mostrados alguns procedimentos práticos de ma-
nutenção. Caso as providências não sejam suficientes, procure 
um profissional capacitado ou empresa especializada. 

Como desentupIr A pIA?

• Encha-a de água e, utilizando luvas de borracha, coloque 
o desentupidor a vácuo sobre o ralo, pressionando-o 
para baixo e para cima. Observe se ele está totalmente 
submerso. 

• Quando a água começar a descer, continue movimentando 
o desentupidor, deixando a torneira aberta. 

• Se a água não descer, tente, com a mão ou com o 
auxílio de uma chave inglesa, desatarraxar o copo do 
sifão, tomando o cuidado de colocar um balde embaixo, 
para a água cair. Os resíduos geralmente responsáveis 
pelo entupimento (massas e gorduras cristalizadas que 
obstruem a passagem de líquidos, por exemplo) ficam 
depositados no copo do sifão. 

• Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para cima. 
Algumas vezes, os resíduos se localizam nesse trecho do 
encanamento. 

• Coloque o copo retirado do sifão. Nunca jogue produtos 
à base de soda cáustica dentro da tubulação de esgoto. 

• Depois do serviço pronto, abra a torneira e deixe correr 
água em abundância, para limpar bem. 
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Como ConsertAr torneIrA que estÁ vAzAndo?

• Feche o registro de água do ambiente.

• Retire a tampa/ botão (quando houver) da cruzeta com 
a mão. 

• Utilizando uma chave de fenda, desenrosque o parafuso 
que prende a cruzeta. 

• Com o auxílio de um alicate de bico, desenrosque a 
porca que prende a canopla para poder ter acesso ao 
mecanismo de vedação. 

• Desenrosque o mecanismo de  
vedação do corpo e o substitua 
por um novo.

Como regulAr A CAIxA ACoplAdA dA bACIA 

sAnItÁrIA?

• Feche o registro de água do ambiente.

• Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada. 

• Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, deixando-a 
mais firme, para que, quando a caixa estiver cheia, não 
haja transbordamento de água pelo “ladrão”. 

• Caso a caixa acoplada continue desregulada, será 
necessária a troca da boia. Para tanto, desenrosque-a 
e leve-a a um depósito de materiais 
de construção, como modelo para a 
compra de uma nova. Com a nova 
boia em mãos, proceda ao encaixe e 
rosqueamento exatamente no local de 
onde foi retirada. 
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Como desentupIr A duChA?

• Desrosqueie a capa protetora do crivo. 

• Retire a proteção metálica (quando houver). 

• Retire o plástico ou borracha preta. 

• Com o auxílio de uma escova de dentes, limpe o crivo 
desobstruindo os orifícios que podem ter acumulado 
detritos. 

o que FAzer quAndo A rede elétrICA não 
FunCIonA?

• Verificar no quadro elétrico se o disjuntor daquele circuito 
não está desligado. Em caso afirmativo, religá-lo.

• Se ao religá-lo ele desarmar novamente, solicite a 
assistência de um técnico habilitado, pois podem ocorrer 
as duas possibilidade abaixo:

• O disjuntor está com defeito e deverá ser substituído por 
outro.

• Há algum curto circuito ou sobrecarga na instalação e 
será necessário reparo.

• Pode ser falta de energia em uma fase no QDC ou no 
medidor, o que impossibilitará 
o funcionamento de parte da 
instalação. Verifique onde 
ocorre a falta.

• Se localizada antes do 
medidor ou nele, somente 
a concessionária de energia 
elétrica terá condições de 
resolver o problema, após a 
sua solicitação.
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o que FAzer quAndo o dr* desArmA Com 
FrequênCIA?

*Disjuntor diferencial residual 

• Verificar no quadro de distribuição se o DR não está 
desligado. Em caso afirmativo, religá-lo.

• Verificar se não existe nenhum aparelho conectado ao 
circuito com problema de isolamento ou mau contato 
que possa causar fuga de corrente.

• Se ao religá-lo ele desarmar novamente, solicite a 
assistência de um técnico habilitado, pois podem ocorrer 
as duas possibilidade abaixo:

• Fuga de corrente em equipamentos (carcaças, chuveiros 
sem blindagem).

• Anomalia interna da instalação.

• Atenção: nunca substituir, simplesmente o disjuntor por 
outro de maior capacidade.

Choques elétrICos!

• Ao perceber qualquer sensação de choque elétrico, 
proceda da seguinte forma:

• Desligue a chave de proteção deste circuito.

• Verifique se o isolamento dos fios de alimentação não 
foi danificado e se estão fazendo contato superficial com 
alguma parte metálica.

• Caso isso não tenha ocorrido, o problema possivelmente 
está no isolamento interno do próprio equipamento. 
Neste caso, repare-o ou substitua-o por outro de mesmas 
características elétricas.

Evite acidentes!

• Na baixa tensão, você tomará um 
choque se entrar em contato com a 
instalação elétrica. Na alta tensão é 
diferente, uma simples aproximação 
pode ser fatal. Por isso, deve-se sempre 
manter distância da rede elétrica de 
alta tensão.





orientaçõeS ao Síndico
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Condomínio é a propriedade de determinado bem, compartilha-
da por duas ou mais pessoas.

O condomínio do Nuova Cittá compreende o terreno no qual a 
edificação se encontra e suas instalações, bem como as funda-
ções, as paredes externas, o teto, as áreas internas de ventilação 
e o que sirva a qualquer dependência de uso comum dos pro-
prietários.

Há também uma cópia digital do Manual do Proprietário que 
pode ser acessada através de um código (QR-Code) presente no 
quadro elétrico das unidades autônomas.

A cada unidade autônoma cabe, como parte inseparável, uma 
fração ideal do terreno e dos bens comuns, bem como qualquer 
outra área considerada como acessória da unidade. As áreas 
condominiais estão vinculadas a todas as unidades autônomas, 
sendo de domínio de todos os proprietários. Destinam-se ao uso 
comum dos condôminos e englobam garagens, áreas de circula-
ção, acesso e lazer. As vagas de garagem têm o seu uso restrito 
aos respectivos proprietários.

A função a que se destina cada área condominial deve ser respei-
tada, de acordo com o fim para o qual foi programada, evitando 

ações abusivas ou unilaterais.

Em virtude do princípio da inalterabilidade da destinação das 
áreas e bens de uso comum, toda e qualquer alteração exige a 
anuência de quórum específico dos condôminos. Para alteração 
da destinação do edifício ou de qualquer uma de suas unida-
des autônomas, bem como alterações nas fachadas, é necessário 
aprovação com unanimidade dos condôminos (para maiores de-
talhes, consulte a Convenção de Condomínio).

Para orientar e disciplinar a convivência social e a copropriedade, 
existem diversas leis e normas que podem e devem ser tomadas 
como referência. O Código Civil Brasileiro, em seus artigos 1314 
a 1358 é a lei maior dos condomínios em edificações, também 
chamado de Condomínio Edifício. Além do Código Civil, a Lei 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, conhecida como Lei do Con-
domínio, deve ser consultada nas questões não acobertadas pelo 
Código. Deve-se ainda levar em conta as leis, decretos, posturas 
e regulamentos municipais e estaduais.

NORMAS DE UTILIZAÇÃO

O proprietário passa a ser considerado condômino no mo-
mento em que recebe o imóvel, devendo, a partir de então, 
sujeitar-se às normas estabelecidas para utilização das áreas 
comuns. O instrumento legal que regula os direitos e deveres 
dos proprietários denomina-se Convenção de Condomínio, e 
é devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 

o CoNdomíNio Nuova Citttá
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Importante que o condomínio esteja a par desse documento, 
cuja função é ordenar a utilização privativa das unidades autôno-
mas e o uso comum das áreas condominiais.

Além da Convenção do Condomínio, há outro instrumento que 
estabelece regras de comportamento convenientes à tranquilida-
de, ao conforto e à higiene do edifício, fundamentais para uma 
convivência social saudável. Também impõe restrições à liberdade 
de ação do indivíduo em benefício da coletividade e estabelece 
regras e limites proibitivos e imperativos a que todos se sujeitam.

Esse instrumento é denominado Regimento Interno, e deverá ser 
discutido e aprovado pelos proprietários em assembleia de con-
domínio específica.

Nessa assembleia, os condôminos devem estabelecer entre si, 
após discussão de todos os pontos, a regulamentação sobre o uso 
das áreas e equipamentos condominiais. Uma vez obtida a sua 
aprovação por voto, ela passa a ser a lei do condomínio.

Enquanto a Convenção de Condomínio é um ato institucional 
normativo da copropriedade formada pelos condôminos, o Regi-
mento Interno é um ato administrativo do edifício, disciplinador da 
conduta interna dos condôminos e frequentadores do residencial.

Apesar do aparato legal numeroso, uma convivência condomi-
nial harmoniosa deve ser objetivo dos proprietários. Para tanto 
os esforços precisam buscar a colaboração dos moradores e a 
compreensão mútua entre si.

DESPESAS DE CONDOMÍNIO

Constituem despesas do condomínio as decorrentes da ma-
nutenção das áreas de uso comum e seus equipamentos, as 
previstas na Convenção de Condomínio e outras que venham 
a ser aprovadas.

Essas despesas serão rateadas pelos condôminos, de acordo 
com o estabelecido na Convenção do Condomínio.

ASSEMBLEIAS DE CONDOMÍNIO

É importante a participação dos condôminos nas assembleias, 
pois sua ausência não poderá ser invocada para se eximir da 
aceitação das decisões aprovadas, de acordo com o artigo 24, 
parágrafo 1º, da Lei nº. 4.591.

As assembleias são, portanto, eventos de suma importância, uma 
vez que nelas serão aprovadas as verbas destinadas às despesas e 
examinadas as prestações de contas. O não-comparecimento do 
condômino à assembleia pode afetar a vida social e econômica 
de sua família, porque ficarão a cargo de terceiros as resoluções 
sobre a administração de seu patrimônio.

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

A administração do condomínio começa efetivamente com 
a sua instalação através de assembleia. Nessa ocasião, são 
eleitos o síndico e o subsíndico, que serão representantes dos 
proprietários, e os Membros do Conselho Consultivo, na for-
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ma prevista pela Convenção, e são tomadas as providências 
necessárias ao funcionamento da administração, tais como a 
votação do Regimento Interno e a escolha da forma de admi-
nistração a ser implantada, além de outras deliberações ge-
rais. Os moradores não podem deixar a responsabilidade a 
cargo somente dos representantes eleitos. É imprescindível a 
colaboração e o apoio de todos.

A administração do condomínio será feita de acordo com a 
Convenção de Condomínio.

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

As áreas de acesso e circulação compreendem as escadas, 
halls e demais passagens destinadas a permitir o ingresso em 
todas as áreas condominiais. Devem ser mantidas desimpedi-
das e não devem servir a nenhum fim diferente daquele a que 
foram destinadas.

Cabe ao síndico fazer observar o direito de livre acesso a to-
dos os condôminos.

SEGUROS

O artigo 13, da lei 4.591, torna obrigatório o seguro do pa-
trimônio do condomínio. A apólice de seguro deve abranger 
todas as unidades autônomas e as áreas comuns contra in-
cêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo ou em 
parte. O seguro deve ser contratado pelo valor de reposição 

que garanta a reconstrução da edificação, toda ou em parte, 
e o seu custo deve ser rateado como despesa ordinária do 
condomínio.

Esse seguro deverá ser feito pelo síndico e/ou administradora 
do edifício em até 120 dias contados da data da concessão 
do “habite-se”, sob pena de ficar o condomínio sujeito à multa 
mensal, equivalente a 1/12 do imposto predial.

Sugere-se que o síndico também providencie seguro do edifí-
cio contra desabamento, inundação ou qualquer outro sinistro 
que cause destruição, e que seja providenciada uma apólice 
de seguro para os elevadores.

É importante salientar que o seguro providenciado pelo con-
domínio não cobre furto ou roubo de mobiliários, itens de de-
coração e pertences particulares existentes em cada unidade 
autônoma. Este tipo de seguro deve ser providenciado indivi-
dualmente por cada proprietário caso julgue necessário, não 
sendo item obrigatório.

LIVROS DO CONDOMÍNIO

A Convenção de Condomínio especifica os livros destinados 
ao registro da movimentação econômica do condomínio e 
das resoluções tomadas em Assembleias Gerais e reuniões do 
Conselho Consultivo, já que a lei não os define.
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Abaixo é apresentada uma sugestão de livros a serem adota-
dos pelo condomínio:

• Livro das atas das Assembleias Gerais e das reuniões do 
Conselho Consultivo, com a assinatura dos condôminos 
presentes.

• Livro de caixa.

• Fichário de registro dos empregados.

• Registro de moradores.

• Livro de protocolo para entrega de cartas, avisos e 
circulares aos condôminos.

• Livro de reclamações e sugestões.

• Livro de ocorrências de portaria.

• Livro de inspeção de gás e teste de estanqueidade.

• Livro de ocorrências dos elevadores.

• Livros de planejamento e registro das manutenções 
prediais preventivas, fornecidos pela Construtora.

Além desses livros, podem-se adotar quaisquer outros de inte-
resse do condomínio. Sugerimos adotarem os planos de ma-
nutenção entregues pela construtora:

• 05 (cinco) guias de manutenção predial para 
preenchimento durante os primeiros cinco anos da 
edificação.

NOTA: Compete ao síndico a responsabilidade pela guarda, 
organização, manutenção e atualização de todos os livros e 
demais documentos do condomínio, e seu repasse àquele que 
o substituir.
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CoNtratos de maNuteNção

A manutenção tem como objetivo garantir o perfeito funcio-
namento de todos os sistemas, equipamentos e bens e pre-
servar o valor patrimonial de todas as partes condominiais e 
do edifício.

Os contratos de manutenção devem ser feitos, pelo síndico e/
ou administradora do condomínio, para todos os sistemas e 
equipamentos do condomínio que sofrem desgaste de uso e 
exigem manutenção específica, como os seguintes:

• Civil (estrutura e acabamento).

• Instalações (gás, elétrica, aquecimento solar, exaustão, 
telefonia, hidráulica e esgoto).

• Impermeabilizações.

• Sistema de irrigação automática dos jardins.

• Segurança patrimonial - sistema de circuito fechado de 
TV (CFTV).

• Equipamentos do sistema de aquecimento central de água.

• Equipamentos do sistema de prevenção e combate a 
incêndio.

• Elevadores.

• Motores dos portões de acesso a veículos.

• Bombas de recalque de água potável, do sistema de 
aquecimento central de água e de pressurização dos 
hidrantes - de suma importância para que não haja 
problemas de desgaste precoce e transtorno futuro.

• Bombas e filtros das piscinas, espelhos d’água e sauna.

• Equipamentos da ginástica.

• Equipamento (máquina e termostato) do aquecimento.

• Paisagismo e jardins, etc.

• Ar condicionado.

• Exaustão.

• Gerador.

• Automação predial.

• Quadra de saibro (tênis).

A conservação e a manutenção das áreas e equipamentos 
condominiais constituem obrigação permanente do síndico e/
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ou da administração do condomínio. Caso haja negligência 

comprovada, cabe a ele a responsabilidade criminal pelos da-

nos causados a condôminos ou a terceiros, e ao condomínio, 

a responsabilidade civil pelos acidentes.

A manutenção de equipamentos de prevenção contra incêndio 

deverá ser executada por empresas habilitadas, com registro 

no Corpo de Bombeiros e credenciadas no Inmetro. A con-

tratação de empresas não autorizadas, além de riscos, pode-

rá gerar autuações e intimações dos órgãos de fiscalização, 

como também problemas com a seguradora do condomínio.

O contrato de manutenção dos elevadores é obrigatório por 

lei municipal e para a concessão do Habite-se. Inicialmente a 

Construtora contrata uma empresa especializada em manu-

tenção de elevadores até o repasse da administração do edi-

fício ao condomínio. Assim que o condomínio for instaurado 

o síndico deverá passar o contrato para o nome do edifício. 

Quando o contrato estiver expirando, o síndico deverá provi-

denciar sua renovação, através de acordo com o fabricante ou 

com a empresa especializada de sua preferência.

O condomínio deverá adquirir, com a empresa prestadora do 

serviço do elevador um livro de ocorrências, que deverá ser as-

sinado pelo síndico. Esse livro deve ser mantido na administra-

ção do condomínio para registro das manutenções periódicas 

determinadas pelo fabricante.

O Livro de Registro de Ocorrências deverá possuir folhas nu-

meradas, carbonadas em três vias, contendo um Termo de 

Abertura e Encerramento, que tem de ser datado e assina-

do pelo síndico ou responsável pelo aparelho de transporte, 

sendo de sua responsabilidade a guarda do livro. A 1ª via 
permanecerá no livro, a 2ª via ficará à disposição da Prefei-
tura Municipal de Belo Horizonte e a 3ª via será da empresa 
instaladora ou conservadora.

Nas manutenções periódicas, deverão ser examinadas ques-
tões como portas que não fecham adequadamente, botoeiras, 
sinalizações de subida, descida e chegada, cabinas que pa-
ram desniveladas das soleiras, trepidações, ruídos, limpeza, 
regulagem ajustes, lubrificações, etc. 

Também precisarão ser analisadas outros pontos que não são 
percebidos pelos usuários como cabos, dispositivos que limi-
tam o percurso da cabina (nem acima do último pavimento 
e nem abaixo do primeiro pavimento), freios, chaves, relés e 
outros elétricos e eletrônicos.
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Independente do cumprimento da legislação, o condomínio 
se beneficiará com a orientação aos seus moradores sobre 
outros cuidados.

O síndico responderá pelos danos causados a terceiros, quan-
do permitir que os elevadores funcionem sem estar sob os 
cuidados de empresa instaladora ou conservadora inscrita no 
órgão municipal competente e/ou quando permitir interferên-
cia de terceiros sem anuência da conservadora.

NOTA: Para entrar em contato com as empresas fornecedoras, 
vide relação de fornecedores, no capítulo Fornecedores deste 
Manual.

O síndico em exercício é responsável pelo arquivo dos docu-
mentos que serão repassados àquele que o substituir. Docu-
mentos legais e fiscais devem ser arquivados por 5 anos e 
documentos relativos a pessoal, por 30 anos.

Abaixo segue a relação de documentos.

• Projetos: arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, 
aprovação da CEMIG, de telecomunicações, etc.

• Ata original da Assembleia Geral.

• Contrato com empresa de portaria e limpeza.

• Contrato de adesão para fornecimento de gás.

• Contrato de manutenção dos elevadores.

• Lista com a identificação das chaves da área comum.

• Manuais e certificados de garantia dos principais 
equipamentos da área comum.

• Cópia da Convenção de Condomínio registrada em 
cartório.

• Cópia da certidão de Habite-se.

doCumeNtação do CoNdomíNio
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• Notas fiscais dos itens comprados para o enxoval.

• Manual de Uso, Operação e Manutenção das Áreas 
Comuns.

Documentações Do Condomínio

Os quadros a seguir relacionam os principais documentos que 
devem fazer parte da documentação do condomínio, sendo 
que alguns deles são entregues pela Construtora e os demais 
providenciados pelo síndico e/ou administradora.

 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel 
pelA renovAção

perIodICIdAde dA 
renovAção

Manual do 
Proprietário

 Construtora e 
incorporadora Proprietário

Quando houver 
alteração na fase 
de uso

Manual das Áreas 
Comuns

Construtora e 
incorporadora Condomínio

Quando houver 
alteração na fase de 
uso ou legislação

Certificado de 
garantia dos 
equipamentos 
instalados

Construtora e 
incorporadora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada nova 
aquisição/ 
manutenção

“Habite-se” Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Auto de Vistoria de 
Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas 
Gerais (CBMMG)

Construtora e 
incorporadora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

1 ano após a entrega, 
depois a cada 3 anos

 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel 
pelA renovAção

perIodICIdAde 
dA renovAção

Pr
oj

et
o

Arquitetura 
aprovado

Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Incêndio Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Telecom Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Estrutura Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Inst. elétricas Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Inst. hidráulicas Construtora e 
incorporadora Não há Não há

SPDA Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Gás Construtora e 
incorporadora Não há Não há
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 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel 
pelA renovAção

perIodICIdAde 
dA renovAção

Projetos específicos 
(quando aplicável): 
luminotécnica, diagramas 
dos quadros elétricos, 
mapeamento de rede 
de telefonia e de dados, 
ventilação mecânica, ar-
condicionado e outros

Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Instituição do condomínio Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Ata da assembleia de 
instalação do condomínio 
(registrada)

Construtora e 
incorporadora/ 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada 
alteração do 
gestor do 
condomínio

Convenção condominial 
e regimento interno (se 
houver)

 Construtora e 
incorporadora ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Quando 
necessário

 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel 
pelA renovAção

perIodICIdAde 
dA renovAção

 Relação de proprietários
Construtora e 
incorporadora ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

 A cada 
alteração

Recibo de pagamento do 
IPTU do último ano de 
obra, boleto dos IPTUs a 
serem pagos

 Construtora e 
incorporadora Condomínio Não há

Recibo de pagamento da 
concessionária de energia 
elétrica (último pagamento

 Construtora e 
incorporadora Condomínio Não há

Recibo de pagamento da 
concessionária de água e 
esgoto (último pagamento)

 Construtora e 
incorporadora Condomínio Não há
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 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel 
pelA renovAção

perIodICIdAde dA 
renovAção

Relação de 
equipamentos, 
móveis, 
eletrodomésticos, 
objetos de 
decoração 
entregues ao 
condomínio
(quando aplicável)

Construtora e 
incorporadora Não há Não há

Programa de 
manutenção 
preventiva

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

 A cada alteração

Planilha (checklist)
de verificação
do programa 
de manutenção 
preventiva

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

 Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada

 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel 
pelA renovAção

perIodICIdAde dA 
renovAção

Contrato de 
manutenção de 
equipamentos 
eletroeletrônicos 
(CFTV, antenas, 
interfones, porteiro 
eletrônico, portões 
automáticos, 
sprinklers, 
detectores de 
fumaça e outros)

 Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada término da 
vigência
do contrato

Livro de atas de 
assembleias e 
presença 

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Não há Não há

Livro do conselho 
consultivo/fiscal

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Não há Não há

Inscrição do 
condomínio no INSS

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Não há Não há

Inscrição do 
condomínio na 
Receita Federal

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada alteração
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 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel pelA 
renovAção

perIodICIdAde 
dA renovAção

Inscrição do 
condomínio no 
sindicato dos 
empregados

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Não há Não há

Apólices de seguro de 
incêndio ou de outro 
sinistro que cause 
destruição (obrigatório) 
e outras opcionais

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora A cada ano

Relação de 
proprietários

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada 
alteração

Procurações (gestor 
do condomínio/ 
proprietários e outros)

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada 
alteração

Documento de registro 
dos funcionários do 
condomínio de acordo 
com a CLT

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

A cada 
alteração

 doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel pelA 
renovAção

perIodICIdAde 
dA renovAção

Cópias dos 
documentos 
de registro dos 
funcionários 
terceirizados

Empresa terceirizada Empresa terceirizada
A cada 
alteração de 
funcionário

Programa de 
Prevenção de 
Riscos Ambientais 
(PPRA)

Gestor do condomínio 
ou administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora A cada ano

Programa de 
Controle Médico 
de Saúde 
Ocupacional 
(PCMSO)

Gestor do condomínio 
ou administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora A cada ano

Atestado de 
Brigada de 
Incêndio (quando 
necessário)

Gestor do condomínio 
ou administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora A cada ano

Perfil 
Profissiográfico 
Previdenciário 
(PPP)

Gestor do condomínio 
ou administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora

De acordo 
com legislação 
especifica

Contrato de 
manutenção de 
elevadores

Gestor do condomínio 
ou administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora

Validade do 
contrato
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Este item destina-se, especificamente, ao síndico, visando au-
xiliá-lo a administrar corretamente o condomínio. Trata-se de 
recomendações de ordem prática, referentes à manutenção e 
à conservação do patrimônio de todos os proprietários.

• As partes condominiais não podem ser modificadas, 
salvo nos casos previstos na Convenção do Condomínio, 
a fim de preservar a unidade estética do conjunto. A Lei 
4.591/64, Lei de Condomínio e Incorporação, em seu 
artigo 10, inciso I, proíbe, a qualquer condômino, a 
alteração da fachada.

• É expressamente proibido o acúmulo de resíduos gerados 
no empreendimento, em vias públicas, fora do dia e do 
horário da coleta municipal deles.

• Os cômodos com os reservatórios inferiores e bombas de 
recalque, o local onde está a bomba e o filtro da piscina 
e o barrilete não podem ser usados para fins diferentes 
dos que se destinam e suas portas devem permanecer 
trancadas, com acesso apenas de profissionais 
habilitados.

• Qualquer serviço necessário nos quadros elétricos deve 
ser feito por profissional habilitado na NR 10. Não é 

diCas PrátiCas ao síNdiCo doCumento responsÁvel pelo 
ForneCImento InICIAl

responsÁvel pelA 
renovAção

perIodICIdAde 
dA renovAção

Contrato de 
manutenção de 
bombas

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora A cada ano

Certificado de teste 
hidrostático dos 
extintores

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora A cada ano

Livro de ocorrências 
da central de 
alarmes

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora

 
A cada 
ocorrência

Certificado de 
desratização e
desinsetização

Gestor do 
condomínio ou 
administradora

Gestor do condomínio 
ou administradora

 
A cada 6 
meses
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permitido seu manuseio ou abertura por profissionais 
não qualificados para tal atividade.

• Na instalação ou troca de luminárias, solicitar ao 
profissional habilitado que esteja atento ao total 
isolamento dos fios.

• Os jardins devem ser conservados por profissional ou 
empresa especializada e deverá ser feito contrato de 
manutenção.

• Os extintores precisam de recarga e revisão periódica 
por empresa credenciada no Corpo de Bombeiros e 
Inmetro, assim como as mangueiras, hidrantes e demais 
componentes do sistema de prevenção e combate a 
incêndio. Os prazos serão assinalados nos extintores.

• As instalações de gás deverão ser periodicamente 
testadas para checar se há pontos de vazamentos.

• As válvulas redutoras de pressão devem ser submetidas 
à regulagens periódicas.

• As luzes de obstáculos, situadas junto ao mastro do 
para-raios, devem ser vistoriadas periodicamente, 
assim como as luminárias de emergência, para que o 
condomínio efetue a troca daquelas que apresentarem 
defeitos.

• As dependências do condomínio precisam ser 
dedetizadas semestralmente.

• As normas de utilização das áreas comuns (garagens, 
circulações, áreas de lazer, etc.) devem ser previstas no 
Regimento Interno do Condomínio.

• A manutenção e a limpeza dos equipamentos e áreas 
condominiais devem ser feitas conforme as especificações 
deste manual e dos fabricantes.

• As bombas de recalque devem ser usadas em conjunto 
no modo automático de alternação, para que ambas se 
mantenham em perfeito funcionamento. O conjunto de 
motobombas centrífuga de recalque tem como função 
lançar a água armazenada nas caixas inferiores para 
a caixa d’água superior. O sistema é automático, de 
funcionamento alternado, entre a bomba 1 e a bomba 
2. É necessário fazer revisões periódicas para detectar 
possíveis desgastes de alguns de seus comandos, em 
especial nas válvulas de retenção, porque, se não 
funcionarem com perfeita vedação, poderão sofrer 
danos mecânicos irreversíveis. Semestralmente, deverá 
ser feita revisão por empresa especializada.

• Evite o manuseio por parte de pessoas sem a devida 
habilitação, pois o sistema poderá ser danificado.
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Limpeza dos reservatórios

Os reservatórios devem estar sempre tampados e mantidos 
sempre limpos. A limpeza desses reservatórios, bem como das 
caixas de esgoto, gordura e sabão, deverá ser realizada exclusi-
vamente por profissional habilitado ou empresa contratada pelo 
condomínio, nunca por leigos. Anote, após a higienização dos re-
servatórios, a data da limpeza e deixe-a à vista de todos.

Informações detalhadas sobre a limpeza e desinfecção podem 
ser vistas no item de “Instalações Hidráulicas - Reservatórios”, 
no capítulo Uso, Operação e Manutenção.

Limpeza das caixas coletoras

Caixas coletoras de esgotos e espuma precisam ser limpas tri-
mestralmente por empresa especializada. As caixas de gordu-
ra devem ser limpas mensalmente e seus detritos devem ser 
retirados com uso de ferramentas e equipamentos adequados 
(pás, enxadas e luvas de segurança), embalados em sacos 
plásticos invioláveis e entregues ao caminhão coletor de lixo, 
no ato da coleta.

Limpeza de ralos, canaletas e caixas pluviais

Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem permanecer lim-
pos e protegidos pelas suas respectivas grelhas, especialmente os 

que se localizam perto de áreas ajardinadas e nas áreas desco-
bertas, para evitar entupimentos em épocas de chuva.

Limpeza das escadarias e circulações

As escadarias e circulações tem de ser mantidas limpas e desimpe-
didas. Para limpeza, não se deve jogar água com baldes ou man-
gueira. É preferível e recomendável o uso de panos umedecidos, 
que evitam a infiltração para a laje, caso existam pequenas falhas 
no tratamento de juntas de dilatação, normais devido à acomoda-
ção natural do edifício no terreno. Não é permitido o uso de ceras 
que tornem o piso escorregadio.

Limpeza dos poços dos elevadores

Os poços dos elevadores têm de ser mantidos limpos e secos. A 
limpeza do poço deverá ser feita pela empresa de manutenção 
dos elevadores, nunca por funcionários do condomínio, pois há 
grande risco de acidentes.

Limpeza de garagens e áreas não impermeabilizadas

Os pisos das garagens e dos halls dos pavimentos não são im-
permeabilizados, portanto não se deve acumular água sobre eles. 
A limpeza deverá ser feita por equipamento apropriado (como 
lavadoras e secadoras de piso), ou com pano úmido. Quando, 
porventura, ocorrer derramamento de água, a mesma deverá ser 
escoada, e  direcionando a água para os ralos. Caso contrário 
haverá o risco de vazamentos e infiltrações no pavimento inferior, 
que poderão ocasionar manchas nos veículos. 
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A área comum do Condomínio foi entregue com a instalação 
elétrica completa. Isso inclui o medidor do condomínio e os 
quadros elétricos especificados em projeto elétrico, desenvolvi-
dos de acordo com as normas e a legislação vigente e aprova-
dos pelos órgãos competentes.

É importante que o síndico esteja atento para os aspectos am-
bientais e promova a conscientização dos moradores e funcio-
nários, assim todos colaborarão em ações que tragam bene-
fícios, como:

Uso racional da água

O responsável pelo condomínio (síndico) deverá mensalmente 
verificar as contas, para analisar o consumo de água e checar o 
funcionamento dos medidores ou existência de vazamentos. Em 
caso de oscilações, chame a concessionária para inspeção (esta 
prática também pode ser adotada para o uso de gás).

A orientação aos moradores e a equipe de manutenção local para 
verificar mensalmente a existência de perdas de água (torneiras 
“pingando”, bacias “escorrendo”, etc.) também está a cargo do 
responsável pelo condomínio (síndico).

O responsável pelo condomínio (síndico) deverá orientar os mora-
dores e a equipe de manutenção local no uso da água, evitando 
desperdícios como, a utilização de água para “varrer” as calçadas.

Uso racional da energia

O responsável pelo condomínio (síndico) deve procurar estabe-
lecer o uso adequado de energia desligando, quando possível, 
pontos de iluminação e equipamentos. Lembre-se de não atingir 
os equipamentos que permitem o funcionamento do edifício (ex.: 
bombas, sistemas de incêndio, sistema de segurança, etc.).

Cabe ao responsável pelo condomínio (síndico) realizar as 
manutenções especificadas, para evitar fuga de corrente elé-
trica, tais como, rever o estado de isolamento das emendas de 
fios, reapertar as conexões do Quadro de Distribuição de Cir-
cuitos (QDC) e as conexões de tomadas, interruptores e pontos 
de luz, verificar o estado dos contatos elétricos substituindo 
peças que apresentam desgaste.

O responsável pelo condomínio (síndico) deverá instalar equi-
pamentos e eletrodomésticos que possuam selo de “conserva-
ção de energia”, pois estes consomem menos energia. 

O responsável pelo condomínio (síndico) deverá procurar 
conscientizar os moradores e implantar um programa de co-
leta seletiva no condomínio. Destine os materiais coletados 

usos e CoNsumos
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a instituições que possam reciclá-los ou reutilizá-los ou então 
deixe-os no logradouro no dia e horário de coleta seletiva feita 
pela prefeitura.

Segurança patrimonial

Estabeleça critérios de acesso para visitantes, fornecedores re-
presentantes de órgãos oficiais e de concessionárias.

Contrate seguro contra incêndio e outros sinistros (obrigatório), 
abrangendo todas as unidades, partes e objetos comuns, con-
forme já mencionado.

Garanta a utilização adequada dos equipamentos para os fins 
a que foram projetados.

Segurança no Trabalho para os Funcionários do Condomínio

A Norma Regulamentadora n° 18 (NR 18), referente às Condi-
ções e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, 
também deve ser considerada pelo condomínio com relação 
aos riscos a que os funcionários, próprios e de empresas espe-
cializadas, estão expostos ao exercer suas atividades. No caso 
de acidentes de trabalho, o Síndico é responsabilizado, por-
tanto, é de extrema importância os cuidados com a segurança 
do trabalho.

É obrigatória em todo condomínio a realização do PPRA (Pro-
grama de Prevenção de Riscos Ambientais), conforme determina 
a NR-9, Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.  

Tal norma visa minimizar os eventuais riscos nos locais de tra-
balho e também o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO previsto na NR-7. 

Desinsetização e Imunizações

Baratas e ratos são responsáveis pela transmissão de inúme-
ras doenças, algumas fatais. Semestralmente, todas as depen-
dências comuns das edificações devem ser imunizadas contra 
esses animais.

Os serviços devem ser contratados com empresas especializa-
das, que fornecerão os respectivos certificados.

Na ocasião da imunização, todos os moradores devem ser 
avisados para que, se quiserem, também procedam às imu-
nizações em suas unidades e possam precaver-se, no caso de 
alergias ou de animais domésticos.

Nenhuma edificação, nova ou velha, está imune ao ataque de 
cupins. O inseto tem preferência pelas madeiras, mas ataca 
outros materiais que contenham celulose, como papéis e livros.

Na ocupação do novo imóvel, provavelmente, serão instala-
dos, nas unidades privativas e nas partes comuns, mobiliários, 
revestimentos e elementos decorativos de madeira. Eles pode-
rão conter, em seu interior, colônias desses insetos, que pode-
rão se espalhar para outros elementos da construção.



63

Orientações aO síndicO

É recomendável, portanto, que cada proprietário seja responsável 
pelo tratamento de peças e mobiliários de madeira de sua unida-
de privativa, antes de colocá-las na edificação.

A cada dois anos, o tratamento de combate a cupins tem de ser 
realizado. Esse tratamento deverá ser feito por profissional espe-
cializado, conhecido como Controlador Profissional de Cupins, 
que definirá os produtos adequados a cada situação, a dosagem 
necessária e os locais onde serão aplicados. Menos frequentes, 
porém tão incômodos e perigosos quanto baratas, ratos e cupins, 
são outros animais como mosquitos, formigas, moscas, pulgas, 
aranhas, barbeiros, pombos e morcegos, que proliferam nos cen-
tros urbanos.

A forma de imunização e de controle da proliferação de cada um 
é específica e, para tal, deverão ser utilizados os serviços de em-
presas ou de profissionais especializados.

Alguns cuidados e recomendações devem ser tomados pelo sín-
dico nos serviços de imunização. Os funcionários do condomínio 
não podem ser encarregados desses serviços, devido aos riscos 
inerentes à alta toxicidade dos produtos empregados.

Nos serviços de controle de vetores e pragas, quaisquer que se-
jam, a contratação de pessoas não qualificadas e a utilização de 
produtos inadequados ou de formulação proibida podem causar 
problemas de intoxicação e de contaminação ambiental.

As empresas e os profissionais registrados fornecem ao con-
tratante uma “Ordem de Serviço”. Dela, constarão o nome 
do técnico responsável, o produto utilizado, sua dosagem e 
os procedimentos adotados, antes e depois da aplicação do 
produto. Certifique-se da existência desse documento.

Reformas e modificações

Caso sejam executadas reformas nas áreas comuns, é impor-
tante que se tomem os seguintes cuidados:

• As reformas devem ser feitas respeitando-se a 
norma ABNT NBR 16.280 - Reforma em Edifício, que 
regulamenta as reformas em condomínios.

• Reformas e modificações somente devem ser feitas por 
profissionais habilitados. Antes da realização de reformas 
ou modificações, consulte o órgão municipal específico, 
para verificação da necessidade de licença de obras e 
das exigências para o procedimento pretendido.

• O edifício foi construído a partir de projetos elaborados 
por empresas especializadas, obedecendo à Legislação 
Brasileira de Normas Técnicas. A Construtora não 
assume responsabilidade por mudanças (reformas), e 
esses procedimentos acarretam perda da garantia.

• Alterações das características originais podem afetar 
o desempenho dos sistemas do edifício, bem como o 
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estrutural e, portanto, devem ser feitas sob orientação de 
profissionais/ empresas especializadas para tal fim. As 
modificações nas áreas comuns, incluindo a alteração 
de elementos na fachada, só podem ser feitas após 
aprovação em Assembleia de Condomínio, conforme 
especificado na Convenção de Condomínio.

• Consulte sempre pessoal técnico para avaliar as 
implicações nas condições de estabilidade, segurança, 
salubridade e conforto, decorrentes de modificações 
efetuadas.

• São proibidas quaisquer modificações que afetem 
a estrutura sem prévia análise e aprovação de um 
profissional habilitado nos respectivos conselhos de 
classe: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Em caso de reforma, não efetue, em hipótese alguma, alte-
rações que impliquem em demolição total ou parcial de ele-
mentos estruturais da edificação, das instalações principais 
(hidráulica, elétrica ou gás) ou alteração de pisos sem prévia 
consulta a um profissional habilitado, registrado regularmente 
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou 
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e que conceda 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro 
de Responsabilidade Técnica). 

Tenha o conhecimento que, mesmo dentro destas condições, 

quaisquer sistemas alterados perderão suas respectivas 

garantias, assim como quaisquer danos a terceiros ou ao 

condomínio, serão de competência do responsável das mo-

dificações.

Áreas comuns

Salão de festas

O condomínio deve definir claramente e em detalhes as regras 

de utilização do salão de festas, estipulando horários, tipos de 

festas permitidas, cuidados com o patrimônio, prevendo tam-

bém as formas de ressarcir o condomínio caso algum dano 

seja causado pelo condômino, taxa de limpeza, entre outros.

Espaço Kids

O condomínio deve possuir normas de utilização do espaço 

em seu regimento interno, podendo estabelecer horários espe-

cíficos e, ainda, a necessidade das crianças estarem acompa-

nhadas por pessoas maiores de 18 anos.
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Academia

Para que o ambiente funcione, é necessário que o condomínio 
possua, no regulamento interno, regras exclusivas que discipli-
nem seu uso. Recomenda-se:

• Regulamentar, entre outros pontos, dias e horários para fre-
quência e uma cláusula conferindo ao usuário a responsabili-
dade de repor qualquer peça danificada por mau uso.

• Elaborar um termo de responsabilidade, a ser assinado pelo 
condômino, no qual ele atesta estar praticando a atividade 
física espontaneamente e que se responsabiliza por eventuais 
danos à saúde.

• Controlar o acesso, pode ser por meio de um livro de pre-
sença, que deverá ser preenchido pelo usuário toda vez que 
frequentar a sala.

• Restringir o acesso à academia somente aos moradores do 
condomínio.

• Determinar que crianças possam utilizar a academia a partir 
dos 16 anos, desde que acompanhadas por um profissional 
ou conforme a idade mínima estipulada pela convenção do 
condomínio.

Elevadores

Para evitar que o funcionamento seja interrompido, é impor-
tante que os síndicos realizem a manutenção preventiva com 
frequência. Vale ressaltar que a responsabilidade recai sobre 
o síndico em casos de acidentes ou danos ao equipamento 
oriundos de negligência ou imprudência na manutenção.

Deverá ser contratada uma empresa especializada para fazer 
a manutenção e  exigir o registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) e Certificado de Anotação e 
Responsabilidade Técnica (ART).

Bombas de água

A bomba mais importante em um prédio é a de recalque, que 
serve para fazer a água subir até o reservatório superior. Ainda 
existem as bombas direcionadas para fazer pressão para os 
hidrantes de combate a incêndios, as de piscina e de hidro-
massagem. 

A inspeção do equipamento deve ser realizada pelo menos 
uma vez por mês. A manutenção das bombas de água devem 
ser feitas somente por profissionais habilitados.
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Portões automáticos

A manutenção preventiva pode ser realizada mensalmente 
pelo síndico, que pode verificar a parte da serralheria abrindo 
o portão manualmente. 

Nesta ocasião, o síndico deve observar se as roldanas estão 
boas nos portões deslizantes e se os pesos estão alinhados nos 
modelos de esquadria basculante. Uma dica é verificar se o 
portão está torto.

Na parte do automatizador, a manutenção deve ser realiza-
da de 3 em 3 meses por uma empresa especializada pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). Essa 
manutenção preventiva inclui a limpeza da placa eletrônica e 
a lubrificação da parte mecânica.

Placas solares

Em geral, a limpeza das placas deve ser feita de 6 em 6 me-
ses. Porém, se o imóvel está localizado em lugares onde chove 
pouco ou a incidência de poeira é grande, o indicado é que 
sejam limpos a cada 4 meses. Para saber qual a periodicida-
de ideal do sistema de energia solar, recomenda-se olhar os 
painéis e ver se tem muita sujeira ou não. A limpeza é muito 
importante, pois a poeira faz com que a produção de energia 
caia. O indicado é que o serviço de limpeza seja feito por pro-
fissionais devidamente qualificados e especializados.

Também é importante realizar as inspeções visuais peri-
ódicas, com o objetivo de constatar possíveis arranhões, 
manchas, rachaduras ou indícios de quebra. Essa manu-
tenção também inclui o acompanhamento dos índices de 
produção da energia solar, para saber se o sistema está 
funcionando corretamente.

Vistoria predial

O condomínio deve realizar periodicamente a vistoria predial, 
através de profissionais habilitados (engenheiro civil regu-
larmente inscrito no CREA) ou empresa habilitada. A vistoria 
predial visa identificar possíveis patologias na estrutura física, 
elétrica, hidráulica e de funcionamento da edificação. 

O síndico deve contratar um profissional ou empresa que me-
diante o fornecimento de ART (anotação de responsabilidade 
técnica) irá elaborar um parecer técnico, anexo a um formu-
lário de inspeção técnica e à ficha técnica da edificação, afim 
de formar o laudo de vistoria predial que deverá ser arquivado 
junto à documentação do condomínio.



uSo, operação e 
Manutenção
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aPreseNtaNdo o CaPítulo

O capítulo de Uso, operação e ManUtenção possui subsiste-
mas funcionais organizados em sistemas prediais.

Seu objetivo é apresentar as ações previstas ao proprietário 
para manter o seu imóvel em condições adequadas. Quando 
necessário, são apresentados esquemas, diagramas e ima-
gens para detalhar os itens técnicos didaticamente.

Cada item possui ícones que identificam a natureza das infor-
mações técnicas.

Nesse item são apresentados instruções de limpeza e conser-
vação do sistema apresentado.

desCrição do sistema

Cuidados de uso

maNuteNção PreveNtiva

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

Aqui temos procedimentos que deverão ser seguidos periodi-
camente a fim de manter a funcionalidade do sistema.

São apresentados os prazos de garantia respectivos a cada 
item, com base nas normas técnicas pertinentes.

Apresenta em linhas gerais o sistema empregado na edificação.

São apresentadas as ações que não serão cobertas pela garantia.
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O aço inox é utilizado em elementos arquitetônicos e reves-

timento. Possui uma liga de ferro e cromo, podendo conter 

também níquel, molibdênio e outros elementos. Apresenta pro-

priedades físico-químicas superiores aos aços comuns, sendo 

a alta resistência à oxidação atmosférica a sua principal carac-

terística.  Além da resistência à corrosão, também é resistente 

à alta temperatura, a variações de temperatura e possui baixo 

custo de manutenção.

A limpeza periódica é condição necessária para garantir me-

lhor aparência e manutenção da característica anticorrosiva. 

A corrosão poderá ocorrer caso sujeira, fuligem ou manchas 

contendo substâncias corrosivas estiverem presentes na super-

fície do material. Para maiores detalhes, veja a Tabela de Es-

pecificações.

desCrição do sistema

aço iNox

Imagem ilustrativa da churrasqueira em Aço Inox

Cuidados de uso

• Para limpeza de rotina, fazer solução moderadamente 
concentrada de detergente neutro com água morna e 
aplicar a solução com auxílio de pano macio ou esponja 
de náilon fino, com movimentos firmes e uniformes, 
assegurando-se de que toda a superfície foi coberta. 
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ateNção

•  Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver.

maNuteNção PreveNtiva

• Para manchas de difícil remoção, contatar empresa es-
pecializada para a remoção.

• Enxugar com pano macio úmido e secar com pano 
absorvente. 

• Nunca raspe ou utilize lixas ou palhas de aço, pois 
podem ocasionar riscos e danos irreversíveis ao aço inox.

• Nunca utilize produtos de limpeza que contenham ácidos, 
cloretos, removedores de tinta, alvejantes de hipoclorito 
(água sanitária), produtos oleosos (glicerina, óleo de 
silicone, etc.) ou abrasivos (esponjas de aço, lixas, palhas 
de aço, escovas de cerdas duras, etc.) nem polidores de 
prataria. Para tanto, fique atento aos componentes e 
fórmulas dos produtos de limpeza existentes no mercado.

• Na reforma ou construção, proteger o tanque para não 
deixar sobre o mesmo pó de cimento ou gesso.

• Soluções salinas, cal, gesso, cimento ou outros do gênero 
não devem secar sobre o inox.

• Não guardar sob o aço inox, produtos à base de ácidos 
(clorídrico, fluorídrico, oxálico) utilizados para a limpeza 
de pisos, pedras e piscinas. Estes emanam gases que 
causam manchas e podem corroer o aço inox.

• Processos de limpeza muito agressivos poderão 
danificar o acabamento do aço inox, portanto, caso 
a sujidade persista, o mais adequado é consultar o 
fornecedor do material.

• Nunca deixar objetos metálicos sobre a peça por 
períodos muito longos, para evitar a corrosão.

• Dentro da cuba, não acumular louças e panelas (o 
excesso de peso poderá causar rompimento das fixações 
à bancada). 

• Remover todos os detritos das superfícies das 
cubas. A limpeza constante é condição necessária 
para garantir melhor aparência e manutenção da 
característica anticorrosiva.



72

Uso, operação e ManUtenção

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

sempre que neCessÁrIo
Verificar elementos de vedação dos metais e 
acessórios

Equipe de  
manutenção 
local

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Riscos e manchas No ato da entrega

Integridade, funcionamento e oxidação 1 ano

Instalação 2 anos

• Mudança no sistema de instalação que altere as 
características originais. 

Perda da GaraNtia

•  Utilizar somente componentes originais ou com 
desempenho de características comprovadamente 
equivalente. Para as ações de manutenção, contrate 
empresas especializadas/ capacitadas.

• Danos às partes integrantes em consequência de quedas, 
maus tratos e manuseio incorreto. 

• Limpeza inadequada e uso de produtos químicos, ácidos, 
solventes, abrasivos do tipo saponáceos, palha de aço, 
esponja dupla face. 

• Se não forem tomados todos os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções preventivas. 

• Reparos e manutenções realizados por profissionais não 
capacitados.
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alveNarias

deFiNição

Alvenaria é um conjunto de tijolos, blocos ou peças, formando 
um elemento vertical. 

A alvenaria pode compor o sistema estrutural ou apenas 
promover a separação entre os espaços.

No Nuova Cittá, foram utilizadas tipos variados de alvenarias.

•  Alvenaria Estrutural.

• Alvenaria de Vedação.

• Drywall.

Imagem ilustrativa das alvenarias de vedação e estrutural presentes nas uni-
dades
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alveNaria estrutural

desCrição do sistema

O sistema estrutural de uma edificação são componentes 
constituídos por elementos que visam garantir a estabilidade e 
segurança da construção, que deve ser projetada e executada 
dentro das normas brasileiras. Durante sua execução, os ma-
teriais e componentes são submetidos a controle tecnológico, 
garantindo a conformidade com o projeto. 

As paredes do empreendimento foram executadas em alvena-
ria estrutural (autoportante), com lajes maciças em concreto 
armado. Sendo, portanto, o sistema estrutural do empreen-
dimento.

Alvenaria estrutural é um conjunto de paredes constituído de 
blocos de concreto e argamassa à base de cimento que tem a 
função estrutural de resistir a esforços oriundos de deforma-
ção de seu peso próprio e de cargas de ocupação, direcionan-
do-os para as fundações.

Desenho esquemático da unidade tipo (final 07) com indicação das 
paredes em alvenaria estrutura

*Paredes em alvenaria estrutural não podem ser removidas, 
consulte os projetos (Esquemáticos, Estruturais e de Alvenaria) 

para identificar as paredes com funções estruturais
As paredes de divisas entre unidades não podem ser furadas e 

não podem passar instalações.
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Fixações em paredes

Para fixação nas paredes, as buchas e parafusos deverão 
ser específicas para instalação em blocos de alvenaria (oco), 
conferindo sempre a capacidade de carga máxima indicada 
pelo fabricante.

Sugere-se buchas e parafusos para fixações em materiais ocos 
diversos (FU) de fornecedores especializados.

Cargas Suspensas

É possível a instalação de cargas suspensas, tais como: 
armários, prateleiras, redes, quadros ou outros, nas paredes 
estruturais sem problemas. Porém é preciso desviar das partes 
da parede que tenham reforço estrutural, que são partes onde 
passam tubulações e onde os blocos possuem preenchimento 
interno.

Antes de realizar as furações consulte os projetos (Esquemáticos, 
Instalações eléticas e hidrossanitárias). A instalação de cargas 
suspensas, tais como: armários, prateleiras, redes, quadros 
ou outros, deve ser realizada com cuidados para que não 
apresentem danos à alvenaria, como fissuras, deslocamentos 
horizontais, lascas ou rupturas. Os pontos de fixação devem 
obedecer as cargas de uso previstas para a parede.

Cada dispositivo de fixação das peças suspensas não podem 
ultrapassar 0,2 kN.

Cuidados de uso

• NÃO sobrecarregar as paredes além dos limites normais 
de utilização previstos no projeto, pois essa sobrecarga 
pode ocasionar fissuras e comprometer o sistema 
estrutural.

•  NÃO retirar, alterar seção ou efetuar furos de 
passagens de dutos ou tubulações em quaisquer 
paredes que são elementos estruturais para evitar 
danos à solidez e à segurança da edificação. 

• No caso de fixação de peças e acessórios nas paredes, 
use apenas parafusos com buchas apropriados, evitando 
o uso de pregos  e perfurações muito longas em paredes 
externas.

• Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos 
períodos de inverno ou de chuva pode ocorrer o 
surgimento de mofo nas paredes, decorrente de 
condensação de água por deficiência de ventilação, 
principalmente em ambientes fechados.

• No caso de aparecimento de mofo, use detergente, 
formol ou água sanitária dissolvidos em água. Manter 
o ambiente bem ventilado e usar desumidificadores 
ajudam a controlar o aparecimento de fungos.

• Sempre que utilizar elementos que possam provocar 
confinamento da parede (por exemplo, armários), 
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ateNção

• Os materiais utilizados na alvenaria e revestimento 
das paredes são de naturezas diversas, possuindo 
diferentes coeficientes de elasticidade, de resistência e 
de dilatação térmica. Assim sendo, diante de variações 
de temperatura ambiente, da acomodação natural da 
estrutura, causada pela ocupação gradativa do edifício,  
bem como quando submetidos a cargas específicas, tais 
materiais podem se comportar de forma diferente, o 
que poderá eventualmente acarretar o aparecimento de 
fissuras (pequenas rupturas) localizadas no revestimento 

especialmente paredes que são divisas em ambiente 
molhados (banheiro, cozinha e área de serviço), deixe 
um espaço ventilado ou aplique material vedante entre a 
parede e o elemento. Essa medida evita o aparecimento 
de mofos e/ou bolores e danos na parede.

• Antes de perfurar paredes para colocação de quadros, 
armários ou outros objetos, consulte os projetos e 
detalhamentos do imóvel. Procedendo assim, serão 
evitados furos nas tubulações de água e instalações 
elétricas, bem como nos pilares e vigas, apesar de serem 
estes  de mais difícil perfuração. É preferível a utilização 
de furadeira e buchas com parafusos especiais para 
blocos, evitando-se o uso de pregos e martelo que têm 
grande capacidade de penetração e poderão danificar o 
acabamento da parede.

das paredes, fato este que não compromete a segurança 
da edificação.

• No caso de paredes internas, são consideradas aceitáveis 
e normais as fissuras não perceptíveis a distância 
de, pelo menos, um metro. Com relação às paredes 
externas, fissuras que não provoquem infiltrações são 
consideradas normais, aceitáveis e deverão ser tratadas 
pelo condomínio, quando do processo de manutenção 
preventiva da edificação.

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, às diretivas da ABNT NBR 5674 e às 
normas específicas do sistema.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas  e executar a manutenção por meio de empresas 
especializadas/ capacitadas.

• A fachada da edificação deve seguir o programa 
de gestão de manutenção, de responsabilidade da 
administração do condomínio, a fim de se evitar 
envelhecimento, perda de brilho, descascamento e 
eventuais fissuras que possam causar infiltrações.

NOTA: Após a entrega da edificação, sempre que for realizada 
uma repintura, deverá ser feito um tratamento de vedação nas 
fissuras, garantindo-se a vida útil do sistema.
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano
Inspecionar a integridade da 
alvenaria e reconstituir, onde 
necessário

Empresa especializada

A CAdA 1 Ano
Inspecionar a ocorrência de 
infiltrações Empresa especializada

A CAdA 1 Ano

Vistoriar, certificando-se da 
não proliferação de fungos, 
inexistência de furos e aberturas 
de vãos não previstos original e 
impacto na alvenaria.

Empresa especializada

A CAdA 1 Ano

Vistoriar a alvenaria quanto 
à existência de sobrecarga 
devido à fixação de estantes, 
prateleiras, armários etc.

Empresa especializada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Integridade, segurança e estabilidade 5 anos

Perda da GaraNtia

• Alterações na estrutura original e em quaisquer elementos 
de vedação com relação ao projeto original (demolição, 
modificações ou reformas).

• Abertura de vãos não previstos no projeto original.

• Identificação de  sobrecargas nas paredes além dos 
limites normais  de utilização previstos, incluindo fixações 
não previstas.

• Incidência de sobrecarga.

• Constatação de impactos não previstos ou acima da 
carga permitida.

• Verificação da falta dos devidos cuidados de uso 
ou ausência das manutenções previstas necessárias 
realizadas por profissional ou empresa habilitada.

• Confirmação da retirada de elementos estruturais.

• Demolição de paredes ou mudança da posição original.

• Constatação da retirada total ou parcial de qualquer 
elemento estrutural, o que  poderá abalar a solidez e 
segurança da edificação.

• Não comunicação de ocorrência de infiltrações.

• A não realização da repintura no prazo previsto.

• Substituição do revestimento.

• Reforma ou alteração sem o acompanhamento de um 
responsável técnico legal, ou em desacordo com a NBR 
16.280 – Reforma em Edificações.
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Esse sistema se constitui de paredes que não possuem função 
estrutural, ou seja, são vedações, sendo usadas apenas para 
compartimentação. 

Alvenaria de vedação é um conjunto de paredes constituída 
de blocos cerãmicos e argamassa à base de cimento e NÃO 
possui função estrutural.

As alvenarias, mesmo não possuindo características estruturais, 
podem gerar uma acomodação nas unidades lindeiras 
(superior e inferior), que remete ao risco de surgirem fissuras 
provenientes dessa acomodação, sendo de responsabilidade 
do autor da modificação o ressarcimento dos reparos das 
unidades eventualmente danificadas. 

As paredes possuem elementos chamados de “encunhamento” 
que é o preenchimento no encontro da alvenaria com o teto 
ou vigas em material resiliente, para prevenir fissuras sobre 
alvenarias. 

desCrição do sistema

alveNaria de vedação

Imagem ilustrativa do componente de “encunhamento” executada

No empreendimento foram utilizados blocos cerâmicos para vedação, propor-
cionando menor peso sobre a estrutura e auxiliando no isolamento térmico e 
acústico.

Bloco Cerâmico
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Cargas Suspensas

A instalação de cargas suspensas, tais como: armários, 
prateleiras, redes, quadros ou outros, deve ser realizada com 
cuidados para que não apresentem danos à alvenaria, como 
fissuras, deslocamentos horizontais, lascas ou rupturas. Os 
pontos de fixação devem obedecer às cargas de uso previstas 
para a parede.

Para definição das cargas de uso, avalia-se as cargas previstas 
pelo fornecedor do bloco e método produtivo. O método de 
ensaio consiste em instalar os dispositivos de fixação à parede, 
para que posteriormente sejam aplicadas cargas na peça. 
Cada dispositivo de fixação das peças suspensas não pode 
ultrapassar 0,2 kN.

Fixações em paredes

Para fixação nas paredes, as buchas e parafusos deverão 
ser específicas para instalação em blocos de alvenaria (oco), 
conferindo sempre a capacidade de carga máxima indicada 
pelo fabricante.

Sugere-se buchas e parafusos para fixações em materiais ocos 
diversos (FU) de fornecedores especializados.

Reformas e Modificações

Ao contrário da alvenaria estrutural, a alvenaria de vedação 
pode ser parcialmete ou totamente removida. Qualquer  
alteração na unidade, além da consulta aos projetos existentes, 
deverá ser objeto de projetos específicos, executado por um 
profissional habilitado com CREA válido.

Desenho esquemático indicando as alvenarias de vedação em uma unidade tipo 
de final 07, para ver as demais unidades consulte o capítulo de “ Desenhos téc-

nicos”
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• Não sobrecarregar as paredes além dos limites normais 
de utilização previstos no projeto, pois essa sobrecarga 
pode ocasionar fissuras e comprometer os elementos de 
vedação. 

• Não remover ou alterar os elementos de vergas, 
contravergas e encunhamento.

• No caso de fixação de peças e acessórios nas paredes, 
use apenas parafusos com buchas apropriados, evitando 
o uso de pregos  e perfurações muito longas em paredes 
externas.

• Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos 
períodos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o 
surgimento de mofo nas paredes, decorrente de 
condensação de água por deficiência de ventilação, 
principalmente em ambientes fechados (armários, atrás 
de cortinas e forros de lavabo).

• No caso de aparecimento de mofo, use detergente, 
formol ou água sanitária dissolvidos em água. Manter 
o ambiente bem ventilado e usar desumidificadores 
ajudam a controlar o aparecimento de fungos.

• Não efetue na unidade reformas  que envolvam 
demolição ou construção de paredes e abertura ou 

Cuidados de uso

fechamento de vãos sem a prévia consulta às normas 
e legislações vigentes e  aos projetos entregues pela 
construtora ao condomínio e sem o acompanhamento 
de profissional ou empresa habilitada. 

• Sempre que utilizar elementos que possam provocar 
confinamento da parede (por exemplo, armários), 
especialmente paredes que são divisas em ambiente 
molhados (lavabo, banheiro, cozinha e área de serviço), 
deixe um espaço ventilado ou aplique material vedante 
entre a parede e o elemento. Essa medida evita o 
aparecimento de mofos e/ou bolores e danos na parede.

• Antes de perfurar paredes para colocação de quadros, 
armários ou outros objetos, consulte os projetos e 
detalhamentos do imóvel. Procedendo assim, serão 
evitados furos nas tubulações de água e instalações 
elétricas, bem como nos pilares e vigas, apesar de serem 
estes  de mais difícil perfuração. É preferível a utilização 
de furadeira e buchas com parafusos especiais para 
blocos, evitando-se o uso de pregos e martelo que têm 
grande capacidade de penetração e poderão danificar o 
acabamento da parede.

• Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e 
revestimento das paredes são de naturezas diversas, 
possuindo diferentes coeficientes de elasticidade, de 

ateNção
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, as diretivas da ABNT NBR 5674 e 
normas específicas do sistema, quando houver.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas  e executar a manutenção por meio de empresas 
especializadas/ capacitadas.

maNuteNção PreveNtiva

resistência e de dilatação térmica. Assim sendo, diante 
de variações de temperatura ambiente, da acomodação 
natural da estrutura, causada pela ocupação gradativa 
do edifício, bem como quando submetidos a cargas 
específicas, tais materiais podem se comportar de 
forma diferente, o que poderá eventualmente acarretar 
o aparecimento de fissuras (pequenas rupturas) 
localizadas no revestimento das paredes, fato este que 
não compromete a segurança da edificação.

• No caso de paredes internas, são consideradas 
aceitáveis e normais as fissuras não perceptíveis a 
distância de, pelo menos, 1 metro. Com relação às 
paredes externas, fissuras que não geram infiltração são 
consideradas normais, aceitáveis e deverão ser tratadas 
pelo condomínio, quando do processo de manutenção 
preventiva da edificação.

NOTA: Após a entrega da edificação, sempre que for realizada 
uma repintura, deverá ser feito um tratamento de vedação nas 
fissuras, garantindo-se a vida útil do sistema.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano
Inspecionar a integridade da 
alvenaria e reconstituir, onde 
necessário

Empresa especializada

A CAdA 1 Ano
Inspecionar a ocorrência de 
infiltrações Empresa especializada

A CAdA 1 Ano

Vistoriar, certificando-se da 
não proliferação de fungos, 
inexistência de furos e 
aberturas de vãos não previstos 
originalmente e impacto na 
alvenaria.

Empresa especializada

A CAdA 1 Ano

Vistoriar as alvenarias quanto 
à existência de sobrecarga 
devido à fixação de estantes, 
prateleiras, armários etc.

Empresa especializada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Integridade, segurança e estabilidade 5 anos
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•  A não realização da repintura no prazo previsto.

•  Substituição do revestimento.

•  Reforma ou alteração sem o acompanhamento de um 
responsável técnico legal, ou em desacordo com a NBR 
16.280 – Reforma em Edificações.

Perda da GaraNtia

•  Alterações na estrutura original e em quaisquer 
elementos de vedação com relação ao projeto original 
(demolição, modificação/reforma).

•  Abertura de vãos não previstos no projeto original.

•  Identificação de sobrecargas nas estruturas e paredes além 
dos limites normais de utilização previstos, incluindo fixações 
não previstas.

•  Incidência de sobrecarga.

•  Constatação de impactos não previstos ou acima da carga 
permitida.

•  Verificação da falta dos devidos cuidados de uso ou 
ausência das manutenções previstas necessárias realizadas 
por profissional ou empresa habilitada.

•  Confirmação da retirada de elementos estruturais, como: 
pilares, vigas e lajes.

•  Demolição de paredes ou mudança da posição original.

•  Constatação da retirada total ou parcial de qualquer 
elemento estrutural, o que poderá abalar a solidez e 
segurança da edificação.

•  Não comunicação de ocorrência de infiltrações.



84

Uso, operação e ManUtenção

O drywall é um sistema utilizado na construção de paredes. 
Assemelha-se a uma parede de alvenaria. É composto 
por chapas de gesso (“sanduíche” de cartão com gesso), 
parafusadas em perfis de aço galvanizado, com alta resistência 
mecânica e acústica. Através de sistema rápido, permite ao 
usuário flexibilidade para alterações de layout. 

Após o tratamento das juntas das chapas, as superfícies 
das paredes tornam-se monolíticas, planas e lisas, prontas 
para receber qualquer acabamento, como pintura, papel de 
parede, cerâmica ou laminados plásticos.

No empreendimento o sistema drywall foi utilizado nos fecha-
mentos de shaft nos halls dos apartamentos.

desCrição do sistema

drywall

(Fonte: Knauf, 2018)

Legenda

1 - Chapas Drywall 

2 - Perfil montante 

3 - Massa para tratamento de juntas 

4 - Fita para tratamento de juntas 

5 - Parafuso

6 - Perfil guia 

7 - Lã mineral

Desenho esquemático de posicionamento 
dos elementos em uma parede drywall

1

6

3

4

3

1

5

7

2

6
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• Não sobrecarregar as paredes além dos limites normais 
de utilização previstos no projeto, pois essa sobrecarga 
pode ocasionar fissuras e comprometer os elementos de 
vedação. 

• No caso de fixação de peças e acessórios nas paredes, 
use apenas parafusos com buchas apropriados, evitando 
o uso de pregos e perfurações muito longas em paredes 
externas.

• Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos 
períodos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o 
surgimento de mofo nas paredes, decorrente de 
condensação de água por deficiência de ventilação, 
principalmente em ambientes fechados (armários, atrás 
de cortinas e forros de lavabo).

• No caso de aparecimento de mofo, use detergente, 
formol ou água sanitária dissolvidos em água. Manter 
o ambiente bem ventilado e usar desumidificadores 
ajudam a controlar o aparecimento de fungos.

• Não efetue na unidade reformas que envolvam demolição 
ou construção de paredes e abertura ou fechamento 
de vãos sem a prévia consulta às normas e legislações 
vigentes e aos projetos entregues pela construtora ao 
condomínio e sem o acompanhamento de profissional 
ou empresa habilitada. 

Cuidados de uso

• É preferível a utilização de furadeira e buchas com 
parafusos especiais para blocos, evitando-se o uso 
de pregos e martelo que têm grande capacidade de 
penetração e poderão danificar o acabamento da 
parede.

• Caso seja neCessário algUM reparo, não reCoMendaMos a 
Utilização de gesso nas jUntas. É preCiso eMpregar  Massa 
própria para drywall, qUe É Mais plástiCa e, eM segUida, 
enfitaMento CoM papel próprio.

• Os materiais utilizados na estrutura, drywall, alvenaria 
e revestimento das paredes são de naturezas diversas, 
possuindo diferentes coeficientes de elasticidade, de 
resistência e de dilatação térmica. Assim sendo, diante 
de variações de temperatura ambiente, da acomodação 
natural da estrutura, causada pela ocupação gradativa 
do edifício, bem como quando submetidos a cargas 
específicas, tais materiais podem se comportar de 
forma diferente, o que poderá eventualmente acarretar 
o aparecimento de fissuras (pequenas rupturas) 
localizadas no revestimento das paredes, fato este que 
não compromete a segurança da edificação.

são Consideradas aCeitáveis e norMais as fissUras não 
perCeptíveis À distânCia de, pelo Menis 1 (UM) Metro.

ateNção
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• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas e executar a manutenção por meio de empresas 
especializadas/ capacitadas.

NOTA: Após a entrega da edificação, sempre que for realizada 
uma repintura, deverá ser feito um tratamento de vedação nas 
fissuras, garantindo-se a vida útil do sistema.

maNuteNção PreveNtiva

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Integridade, segurança e estabilidade 5 anos

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano
Inspecionar a integridade do 
drywall e reconstituir, onde 
necessário

Empresa especializada

A CAdA 1 Ano
Inspecionar a ocorrência de 
infiltrações Empresa especializada

A CAdA 1 Ano

Vistoriar, certificando-se da 
não proliferação de fungos, 
inexistência de furos e aberturas 
de vãos não previstos original e 
impacto na alvenaria.

Empresa especializada

Perda da GaraNtia

• Alterações na estrutura original e em quaisquer elementos 
de vedação com relação ao projeto original (demolição, 
modificação/reforma).

• Identificação de  sobrecargas nas estruturas e paredes 
além dos limites normais  de utilização previstos, 
incluindo fixações não previstas.

• Incidência de sobrecarga.

• Constatação de impactos não previstos ou acima da 
carga permitida.

• Verificação da falta dos devidos cuidados de uso 
ou ausência das manutenções previstas necessárias 
realizadas por profissional ou empresa habilitada.

• Não comunicação de ocorrência de infiltrações.

• A não realização da repintura no prazo previsto.

• Substituição do revestimento.

• Reforma ou alteração sem o acompanhamento de um 
responsável técnico legal, ou em desacordo com a NBR 
16.280 – Reforma em Edificações.
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estruturas em CoNCreto armado retiCulado moldado iN loCo

O embasamento do empreendimento foi executado em 
concreto armado, ou seja, o 1º e 2º pavimentos, destinados 
às áreas de lazer e garagens, além das lajes dos pavimentos.

A estrutura da edificação foi projetada e executada conforme 
exigências da NBR 6118, de forma a garantir a segurança e 
estabilidade da construção.  Foi realizada em concreto armado 
estrutural e os elementos que a compõem foram submetidos a 
controle tecnológico no momento da execução. 

A fundação do empreendimento foi executada em tubulões 
(fundação profunda moldados in loco), blocos e cintas 
(moldados in loco). 

As lajes de piso foram dimensionadas para suportar as 
sobrecargas estruturais, denominadas como permanente e 

desCrição do sistema

acidental. A sobrecarga permanente se refere à instalação do 
acabamento de piso, enquanto a sobrecarga acidental atende 
ao mobiliário, acessórios e utensílios comumente utilizados.

O empreendimento foi concebido e construído com estrutura 
em concreto armado e conforme prescrição da NBR 15575-
2 edificações habitacionais - Desempenho Parte 2: Requisitos 
para os sistemas estruturais, a Vida Útil de Projeto dos sistemas 
estruturais executados com base neste projeto é estabelecida 
em 50 anos.

O Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF), definido a 
partir das características da construção e do seu uso, conforme 
IT06:2005, é de 90 minutos. O hall de escadas terá TRRF 
(Tempo requerido de resistência ao fogo) de 120 minutos.

A entrada do estacionamento possui limite de velocidade e 
carga máxima por veículo como proteção para a estrutura:

velocidade 
máxima 

permitida.

3,0t

estrutura
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Os pavimentos 1 e 2, e as lajes dos pavimentos, foram exe-
cutados em entrutura de concreto armada, cujas vigas, lajes e 
pilares estão visíveis.

Juntas de dilatação da estrutura

Pela dimensão da edificação, foi necessário a execução de jun-
tas de dilatação (como demonstrada na imagem) e deverão 
ser alvo de manutenção preventiva, para não perder suas ca-
racterísticas de proporcionar a movimentação segura do pré-
dio e ser estanque. 
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Cuidados de uso

• Evitar o contato direto de matéria orgânica, substâncias 
ácidas e produtos químicos sobre a superfície do 
concreto.

• Não retirar, alterar seção ou efetuar furos de passagens 
de dutos ou tubulações em quaisquer elementos 
estruturais para evitar danos à solidez e à segurança da 
edificação do edifício.

• Não retirar (total ou parcialmente) qualquer elemento 
estrutural (lajes, vigas, pilares), pois isso poderá abalar a 
solidez e segurança.

• Não sobrecarregar as estruturas e paredes além dos 
limites previstos em projeto, sob o risco de gerar 
fissuras ou comprometimento dos elementos estruturais 
e de vedação, como, por exemplo, troca de uso dos 
ambientes e colocação de ornamentos decorativos com 
carga excessiva.

• Antes de perfurar as vedações, consulte os projetos e 
detalhamentos contidos nesse manual, evitando, deste 
modo, a perfuração de tubulações de água, energia 
elétrica ou gás nelas embutidas;

• Evitar choques de intensidade não prevista na estrutura.

• Evitar exposição da superfície de concreto ao fogo.

• Em caso de reforma, não efetue, em hipótese alguma, 
alterações que impliquem em demolição total ou parcial 
de elementos estruturais da edificação ou das instalações 
principais (hidráulica, elétrica ou gás) sem prévia consulta 
a um profissional habilitado, registrado regularmente no 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) 
ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e que 
conceda ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
Tenha o conhecimento que, mesmo dentro destas 
condições, quaisquer sistemas alterados perderão suas 
respectivas garantias, assim como quaisquer danos a 
terceiros ou ao condomínio, serão de competência do 
responsável das modificações.

• Observe, antes de executar perfurações, se o local não 
contém pilares ou vigas. No caso de fixação de peças 
ou acessórios, use apenas parafusos com buchas 
apropriadas, evitando pregos e martelo, pois esses 
materiais aumentam as chances de aparecimento de 
fissuras.

• Não acumule água sobre o piso das garagens, evitando 
infiltrações.

• Manutenção periódica da impermeabilização nos trechos 
em que a estrutura está sujeita a intempéries.

• Manutenção de elementos de fachada de modo que os 
elementos estruturais não fiquem expostos.

• Manutenção periódica dos lugares com pouca ventilação 
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e submetidos à umidade excessiva e constante, como 
decks de piscinas, forro de saunas, pisos sobre terrenos.

• Não deverão ser utilizados na limpeza de paredes e pisos 
produtos que contenham ácidos de qualquer tipo em 
sua composição, pois estes poderão atacar o concreto e 
suas armaduras, gerando patologias que somente serão 
detectadas em estágios avançados.

ateNção

Caso seja verificada uma interferência inevitável na estrutura, 
o profissional habilitado, responsável pela obra, deve comu-
nicar a construtora e que deverá contratar o autor do proje-
to para que seja verificado o impacto na estrutura, sobretudo 
quando for identificada uma das modificações a seguir: 

1) Execução de furos e aberturas em elementos estruturais para 
instalações de ar-condicionado, elétrica e automação; 

2) Qualquer alteração de seção de elementos estruturais; 

3) Qualquer alteração das paredes de alvenaria, como locali-
zação, abertura de portas, janelas ou qualquer outra abertura; 

4) Alteração no tipo de uso do ambiente, mudando a sobre-
carga de utilização; 

5) Alterações dos enchimentos de pisos, bem como a troca de 
suas especificações; 

6) Alteração de piscinas;

7) Alteração de lagos e jardins; 

8) Fechamentos de varandas (caso não tenha sido contempla-
da nas cargas); 

9) Furação de vigas existentes; 

10) Abertura em lajes - escadas, shafts etc.; 

11) Acesso de caminhões de mudança e ou entregas fora dos 
locais marcados no item 8; 

12) Qualquer outra alteração de carga ou alteração de uso em 
relação ao projeto original. 

Este comunicado deve ser feito através de documentação (vide 
ABNT NBR 16280:2020- Reforma em edificações - Sistema de 
gestão de reformas - Requisitos) ao responsável legal da edifi-
cação, antes do seu início, e este encaminhará à construtora, 
não permitindo o início da reforma sem uma liberação por 
parte desta. Caso haja impossibilidade do projetista autor do 
projeto em analisar a interferência estrutural, deverá ser con-
tratado um profissional habilitado em estruturas para emissão 
de laudo com recolhimento de ART específica.

• Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e 
revestimento das paredes são de naturezas diversas, 

maNuteNção PreveNtiva
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possuindo diferentes coeficientes de elasticidade, de 
resistência e de dilatação térmica. Assim sendo, diante 
de variações de temperatura ambiente, da acomodação 
natural da estrutura, causada pela ocupação gradativa 
do edifício, bem como quando submetidos a cargas 
específicas, tais materiais podem se comportar de 
forma diferente, o que poderá eventualmente acarretar 
o aparecimento de fissuras (pequenas rupturas) 
localizadas no revestimento das paredes, fato este que 
não compromete a segurança da edificação.

• As estruturas de concreto foram projetas e construídas de 
forma que sua vida útil seja de acordo com o estabelecido 
na norma NBR 6118. Essa vida útil, também chamada 
vida útil de projeto, refere-se ao período de tempo 
decorrido do avanço da carbonatação do concreto em 
direção à armadura mais exposta da estrutura, cujo 
controle deve ser feito na periodicidade indicada neste 
manual. No decorrer desse período, ou no máximo 
antes de seu término estimado, a estrutura deverá sofrer 
intervenção reparadora que prolongue sua vida útil.

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, as diretivas da ABNT NBR 5674 e 
normas específicas do sistema, quando houver.

• Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos 
períodos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o 
surgimento de mofo nas paredes, decorrente de 
condensação de água por deficiência de ventilação, 

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano

Verificar a integridade da 
estrutura e das juntas de 
dilatação, conforme ABNT 
15575, e reparada onde 
necessário

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

A CAdA 1 Ano
Testar a profundidade da 
carbonatação

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

A CAdA 1 Ano
Verificar o aparecimento 
de manchas superficiais no 
concreto

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

A CAdA 1 Ano
Verificar a descoloração do 
concreto

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

A CAdA 1 Ano
Verificar o aparecimento de 
estalactites e estalagmites 
nos tetos e pisos

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

principalmente em ambientes fechados (armários, atrás 
de cortinas e forros de banheiro). Combata o mofo 
com produto químico específico e que não danifique a 
estrutura.

• As áreas internas e a fachada da edificação devem ser 
pintadas conforme programa de gestão de manutenção 
do condomínio, a fim de evitar envelhecimento, perda de 
brilho, descascamento e eventuais fissuras que possam 
causar infiltrações. Realizar tratamento das fissuras para 
evitar infiltrações futuras.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho de 
características comprovadamente equivalente.
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Perda da GaraNtia

• Abertura de vãos não previstos no projeto original.

• Reforma ou alteração sem o acompanhamento de um 
responsável técnico legal, ou em desacordo com a NBR 
16.280 – Reforma em Edificações.

• Ocorrência de sobrecargas nas estruturas além dos 
limites normais de utilização previstos no projeto. 

• Grandes impactos.

• Fixações não previstas em projeto. Antes de perfurar, 

desCrIção prAzo

Integridade física superficial do concreto (brocas e vazios) 1 ano 

Revestimento hidrofugante 2 anos

Pinturas superficiais das estruturas 2 anos

Integridade física superficial do concreto no tocante à 
formação de estalactites e estalagmites

5 anos

Segurança, solidez e estabilidade global 5 anos

GaraNtia deClarada

certificar-se de que não irá atingir nenhum sistema e de 
que não comprometerá qualquer elemento estrutural. 

• Substituição não prevista no revestimento.

• Ocorrência de infiltrações.

• Retirar total ou parcialmente quaisquer elementos 
estruturais, pois poderá abalar a solidez e segurança da 
edificação.
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O depósito de lixo (A.R.S. - área de resíduos sólidos) é um cô-
modo localizado no 2º pavimento, construído de acordo com 
as normas da DLU (Divisão de Limpeza Urbana) de Belo Hori-
zonte, que se destina a armazenar o lixo dos apartamentos até 
que eles sejam coletados pelo caminhão da limpeza urbana 
da cidade.

A Declaração normativa DNCOPAM nº 232, instituiu em fe-
vereiro de 2019 o sistema estadual de manifesto de transpor-
te de resíduos e estabelece procedimentos para o controle de 
movimentação e destinação de resíduos sólidos e rejeitos da 
Construção Civil no estado de Minas Gerais. Até presente data 
a cobrança será apenas para pessoas jurídicas, mas poste-
riormente, poderá ser cobrado de pessoas físicas em caso de 
obras de reforma.

A Construtora recomenda que o Condomínio aplique um sis-
tema de coleta seletiva. Os materiais recicláveis, após a coleta 
seletiva pelo condomínio, também poderão ser doados para 
associações ou cooperativas de catadores de papéis. Segue 
abaixo algumas sugestões:

• ASSOCIRECICLE (Associação dos Recicladores de 

área de resíduos sólidos - ars

desCrição do sistema

Belo Horizonte) - Rua Araguari, 12 - Barro Preto, tel. (31) 
32713202

• Associação dos Catadores de Papel e Materiais Reciclá-
veis - Rua Joaquim Henrique do Amparo, 130 - Vila Passos, 
Nova Lima - MG, tel. (31) 3542-0293

• ASTERMAP (Associação de Trabalhadores em Materiais 
Recicláveis da Pampulha) - Rua Beira Mar, 418 - Sarandi, tel. 
(31) 3475-5586

• COMARP (Comunidade Associada para Reciclagem de 
Materiais Reciclagem de Materiais da Região da Pampulha) 
- Unidade I: Avenida Presidente Antônio Carlos, 4070 - São 
Francisco/ Unidade II: Rua Caldas da Rainha, 2083 - São 
Francisco - tel. (31) 3403-2953 ou 3495-2613

• COOPERSOL VENDA NOVA (Cooperativa Solidaria de 
Trabalhadores e Grupos Produtivos de Venda Nova) - Rua 
Santa Vitória, 1136 - Jardim Leblon - tel. (31) 3277-1811

• COOPERMAR OESTE (Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis da Região Oeste de BH) - Avenida Sol-
ferina Ricci, 1250 - Vale do Jatobá - tel. (31) 3386-6859

• COOPERSOLI BARREIRO (Cooperativa Solidaria dos 
Recicláveis e Grupos Produtivos do Barreiro) - Rua Lacyr 
Máffia, 115 - Jatobá IV - tel. (31) 3387-3311

• ASMARE (Associação dos Catadores de Papel, Pape-
lão e Material Reaproveitável) - Avenida do Contorno, 
10555 - Barro Preto - (31) 3016-5539
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• COOPERSOL LESTE (Cooperativa Solidaria de Traba-
lhadores e Grupos Produtivos da Região Leste) - Rua São 
Vicente, 151, Granja de Freitas - (31) 98615 7058

APLICATIVOS

Além das opções acima, é também possível encontrar aplica-
tivos de coleta seletiva que conecta catadores a usuários com 
material a ser recolhido. Seguem algumas opções:

• Cataki - compatível com An-
droid e IOs

• Rota da Reciclagem - com-
patível com IOs

• Reciclagem de Plásticos - 
compatível com Android e IOs

• Intellibins - compatível com 
Android e IOs.

o ProCesso de reCiClaGem

É recomendável que todo o material reciclável seja entregue 
em um único saco plástico transparente. Entretanto o condomí-
nio poderá utilizar coletores diferenciados por cores para cada 
tipo de resíduo sólido, da seguinte maneira:

• Azul para papel/ papelão. 

• Verde para vidro. 

• Amarelo para alumínio/ metal. 

• Vermelho para plástico. 

• Preto para matéria orgânica não reciclável. 

• Branca para os rejeitos especiais não recicláveis. 

A critério da administração pode ser feita opção por coletores 
não coloridos, mas revestidos internamente com sacos plásti-
cos coloridos, conforme indicação dada, para cada tipo de re-
síduo e com volume compatível ao recipiente. O revestimento 
dos coletores com sacos plásticos, além de protegê-los, amplia 
a vida útil e facilita a coleta e acondicionamento dos resíduos 
até o destino final. 

Para coleta interna dos resíduos sólidos, recomenda-se o uso 
de carrinho funcional ou de contenedores. Esses deverão ter 
divisão para a coleta seletiva, ter capacidade mínima de 200 
litros, ser dotados de rodas e seguir um roteiro pré-estabele-
cido até a área de descarte, nos abrigos externos de armaze-
namento de resíduos. Além disso, deverão ser de polietileno 
de alta densidade, laváveis e impermeáveis, com tampa arti-
culável que permita o fechamento adequado, e com as cores 
pré-determinadas para coleta seletiva. 
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O condomínio foi entregue com contêineres para armazena-
mento e transporte dos resíduos.

Observação: Para os resíduos perigosos, caberá ao condomí-
nio contratar empresa especializada e autorizada para coleta, 
tratamento e disposição final.

O lixo domiciliar e os resíduos similares, quando colocados no 
logradouro para coleta, permanecem sob a responsabilidade 
do condomínio, devendo ser observados os seguintes 
procedimentos:

• O lixo doméstico deverá ser cuidadosamente ensacado, 
evitando-se vazamento do seu conteúdo e a liberação 
de odores.

• Os resíduos devem ser colocados, devidamente 
acondicionados, em cestos específicos no logradouro, 
até duas horas antes do horário de coleta, para o lixo 
acondicionado em contenedores plásticos, e até uma hora 
antes do horário de coleta, para o lixo acondicionado em 
sacos plásticos. 

• Os recipientes de acondicionamento de lixo devem ser 
retirados dos logradouros até uma hora após a coleta, 
se ela for diurna, ou até as oito horas da manhã do dia 
seguinte, se for noturna. 

• Os recipientes de acondicionamento de lixo devem ser 
mantidos dentro da área das edificações durante todo o 
período fora dos horários de coleta. 

Cuidados de uso
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ateNção

Deverão ser fornecidos aos funcionários responsáveis pela co-
leta de lixo os equipamentos de proteção individuais e tornado 
obrigatórios seu uso: óculos de proteção em policarbonato, 
luvas de proteção mecânica e impermeáveis (dependendo da 
situação da atividade), calçado adequado e avental imper-
meável. 

A não observação do horário da coleta pode trazer problemas 
sanitários gerados pelo descarte inadequado do lixo, princi-

• É expressamente proibido o acúmulo de resíduos gerados 
no empreendimento, em vias públicas fora do dia e do 
horário da coleta municipal deles. 

• O lixo deverá ser retirado do logradouro, quando 
ocorrerem chuvas fortes, para impedir que seja levado 
ou disperso pelas águas pluviais. 

• Os materiais cortantes, como cacos de vidro, por 
exemplo, devem ser embrulhados em jornais. Agulhas 
e lâminas cortantes, como as de barbear, devem ser 
acondicionadas em garrafas pet. 

• A coleta interna de lixo no edifício como um todo 
deverá ser diária e de acordo com o horário fixado 
pelo Regulamento Interno do condomínio. O local 
para descarte do lixo de sua residência também será 
predeterminado pelo síndico em Regulamento Interno.

palmente pela atração de vetores (como cachorros e gatos não 
domiciliados, ratos, moscas etc.) que geram inúmeras doenças 
à comunidade.

• Reforma ou alteração sem o acompanhamento de um 
responsável técnico legal, ou em desacordo com a NBR 
16.280 – Reforma em Edificações.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

maNuteNção PreveNtiva

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

Periodicamente Limpeza do depósito de lixo Equipe de manutenção 
local

desCrIção prAzo

Sujeira ou mau acabamento dos revestimentos No prazo da entrega
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Climatização

desCrição do sistema

ar CoNdiCioNado (Previsão)

Esse sistema se destina a climatizar o ar de um recinto fecha-
do, mantendo sua temperatura e nível de impurezas contro-
lados. Os apartamentos foram entregues com previsão para 
instalação de ar condicionado do tipo Split. 

Este sistema proporciona condicionamento de ar para verão, 
proporcionando condições de conforto térmico aos recintos 
beneficiados pela filtragem, resfriamento e desumidificação 
do ar.

Nos apartamentos a previsão contempla:
• Previsão para até 3 (três) unidades evaporadoras e 3 

(Três) unidades condensadoras;

• Reserva no QDC para instalação de disjuntor específico;

• Previsão para instalação de dreno com ponto de conexão 
de tubulação no shaft do banho social. A tubulação 
de dreno deverá receber um dispositivo bombeador 
(encontrado nas lojas especializadas em ar condicionado) 

para conduzir a água até o ponto designado no shaft.

• A construtora projetou o condicionamento de ar nas 
unidades nos locais sugeridos pelos croquis, nas páginas 
seguintes, em que se permite pequenos furos para a 
passagem da rede frigorígena.

ATENÇÃO: Não há garantia para furação inadequada ou fora 
do local previsto, além de colocar em risco a estabilidade da 
alvenaria estrutural. 

O equipamento de ar condicionado previsto deve ter potên-
cia de refrigeração de 9.000 BTU’s, e deve ser adquirido pelo 
proprietário. 

Toda a execução do ar condicionado, incluindo a instalação 
elétrica (cabeamento, disjuntor específico e ligação do equipa-
mento), rede frigorígena e dreno, está a cargo do proprietário 
e deve ser realizada por empresa especializada com profis-
sional habilitada inscrito no conselho regional de engenharia 
(CREA) com emissão de Anotação de Responsabilidade Técni-
ca (ART).
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Croqui de localização dos componentes da previsão de instalação de ar condicionado, 2 quartos tipo

Observações: Nos apartamentos tipos é permitido perfurar para passagem da infra do sistema de climatização, as vigas sobre alvenarias estruturais na parte supe-
rior da mesma, o mais próximo da laje.
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Croqui de localização dos componentes da previsão de instalação de ar condicionado, 3 quartos tipo

Observações: Nos apartamentos tipos é permitido perfurar para passagem da infra do sistema de climatização, as vigas sobre alvenarias estruturais na parte superior 
da mesma, o mais próximo da laje.
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Croqui de localização dos componentes da previsão de instalação de ar condicionado - 3 quartos cobertura

Observações: Nos apartamentos do 8º pavimento é permitido perfurar para passagem da infra do sistema de climatização, as vigas sobre alvenarias estruturais na 
parte central da face da mesma, afastados do limite superior e inferior. 



101

Uso, operação e ManUtenção

• Parte das redes dos apartamentos se encontram 
passadas na área comum do edifício, para instalação, 
manutenção ou qualquer intervenção nas mesmas 
deverá ser consultado o condomínio.

• Atente quanto ao manuseio das tubulações que se 
encontram instaladas.

• Sempre que houver necessidade de manutenção nas 
instalações elétricas, desligar o disjuntor correspondente 
ao circuito no quadro de força. Em caso de incêndio, 
desligar a chave geral.

• Não obstruir as entradas e saídas de ventilação e dutos 
de ar.

• Realizar a limpeza das grelhas com detergente neutro. 
Evite produtos abrasivos, ácidos ou  alcalinos.

Cuidados de uso

Informações para instalação do sistema de ar condicio-
nado: 

• Fica a cargo do adquirente a instalação de toda a 
tubulação frigorígena, cabeamento elétrico, disjun-
tores conforme a especificação do fabricante, bem 
como a instalação das unidades evaporadoras e 
condensadoras. 

• O rebaixamento de forro, aonde for necessário, fica-
rá a cargo do adquirente. 

• Será de responsabilidade do Instalador a validação 
da solução proposta, pelo dimensionamento dos 
eletrodutos, condutores elétricos, bem como a con-
firmação da capacidade dos equipamentos (Evapo-
radoras e Condensadora), tendo como limite a car-
ga térmica disponibilizada. 

• Para a instalação elétrica dos equipamentos de ar 
condicionado deverão ser previstos dispositivos de 
proteção individual dos equipamentos.

• A rede de dreno dos climatizadores deverá apresen-
tar sifão e ser interligada ao sistema hidrossanitário.

• As tubulações de dreno das evaporadoras deverão 
ser isoladas termicamente nos trechos horizontais.

•  A unidades condicionadoras deverão ser instaladas so-

bre amortecedores de vibração tipo calço de neoprene.

• As unidades evaporadoras tipo built-in devem pos-
suir bomba de dreno condensado.
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas.  

• A manutenção deve ser feita por empresas especializadas/ 
capacitadas.

• Realizar a manutenção recomendada pelo fabricante em 
atendimento à legislação vigente.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Avalie a estanqueidade 
do dreno, verifique a 
presença de infiltrações ou 
gotejamentos

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Instalação do dreno 1 ano

Perda da GaraNtia

• Descuidos, modificações ou consertos feitos por empresa 
não especializada ou autorizada.

• Se forem feitas alterações na instalação original. 

• Sistema danificado em consequência de descarga 
atmosférica. 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada.
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Renovação de ar

O sistema de exaustão por meio mecânico tem como objetivo 
retirada de odores, vapores, troca de calor, ventilação, segu-
rança dos trabalhadores e renovação do ar, em um condomí-
nio, seja nas áreas comuns ou dos proprietários. 

Havendo necessidade em um ambiente, para renovação do 
ar, mas que não há como fazer por janelas, são instalados 
sistemas mecânicos que efetuam a troca do ar.

Nesses ambientes foram instalados mini-ventiladores, capazes 
de executar a troca de ar adequada do ambiente.

desCrição do sistema

veNtilação meCâNiCa
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Coifa

No Salão Poker Gourmet, acima do cooktop, foi instalada uma 
coifa, da marca Fogatti, modelo Retangular (CRI) e com as 
seguintes específicações técnica:

• Tensão: 127 V ou 220 V.

• Frequência: 60 Hz.

• Ruído: 65 dB.

• Potência do motor: 140 W.

• Potência total: 142 W.

• Velocidades: 3

• Potência lâmpada: 1 W (x2).

• Consumo: 0,142 kWh

• Função: depurador / exaustor.

• Filtro: carvão ativado.

• Filtro: metálico em alumínio.

• Comando Easy Touch 3 velocidades.

• Iluminação com lâmpadas de Led.

• Sucção: Até 550 m³/h .

• Duto externo dividido em: superior/inferior com 
regulagem de altura (mín. 50 cm, máx. 93 cm).

Imagem ilustrativa da coifa presente no Salão Poker Gourmet
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Cuidados de uso

• Não obstruir as entradas e saídas de ventilação e dutos de ar.

• Realizar a limpeza das grelhas com detergente neutro e 
evitar produtos alcalinos, ácidos, saponáceos, esponja de 
aço ou abrasivos, para cantos mais remotos utilizar pincel 
de cerdas macias.

• Seguir as instruções do fabricante do equipamento.

• Não obstruir as entradas e saídas de ventilação e dutos de ar.

• Manter as aletas das grelhas de exaustão limpas.

• Manter a limpeza dos componentes conforme especificação 
do fabricante.

CoiFa
• ATENÇÃO: As partes acessíveis do aparelho podem car 

quentes quando utilizadas com outros aparelhos.

• Não deixar recipientes desassistidos durante a preparação 
de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido 
demasiadamente, podendo danificar a coifa.

• Não lance chama sob o exaustor/depurador. Não flambar 
embaixo da mesma.

• A coifa é adequada apenas para uso doméstico. A mesma 

sofre pena de perda de garantia caso seja utilizada em 
churrasqueiras ou a propósitos comerciais.

• A instalação deve ser realizada por profissional qualificado. 
Não nos responsabiliza - mos pela instalação da mesma. 
Verifique as assistências da sua região para realizar o 
procedimento.

• A coifa e o filtro de alumínio devem ser limpos regularmente 
de forma a ser mantido o bom funcionamento. Efetue a troca 
do filtro regularmente. O recomendável, é de 3 em 3 meses, 
caso a coifa seja utilizada diariamente.

• Para realizar a manutenção ou limpeza do produto, remover 
da tomada o cabo de alimentação.

• Há riscos de incêndio caso a limpeza não seja realizada de 
acordo com as instruções.

• Caso haja qualquer problema na operação do aparelho, 
entre em contato com a assistência técnica. Verifique as 
assistências da sua região para realizar o procedimento. 
Você pode acess a-las no nosso site, ou consultá-las ligando 
para nosso serviço de atendimento ao consumidor.

• Para atender as normas de segurança e evitar danos, 
somente pessoal especializado deverá realizar o conserto e/
ou manutenção deste produto. Isto se aplica tambémao cabo 
de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver rompido 
ou danificado, o mesmo deverá ser substituído somente pela 
assistência técnica autorizada ou por técnicos igualmente 
qualificados a fim de evitar situações de risco.
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• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou sem experiência e conhecimento.

• É obrigatório o uso de ventilação adequada, quando 
a coifa for utilizada juntamente com aparelhos a gás e 
outros combustíveis, no mesmo ambiente. O ar não deve 
ser descarregado para condutores utilizados para esgotar 
vapores de aparelhos a gás e outros combustíveis. 

Limpeza do Filtro de metal

• O filtro é feito de alumínio. Não use detergente corrosivo 
para limpá-lo. Manter este filtro limpo irá permitir que 
o aparelho funcione corretamente. Siga exatamente os 
passos descritos a seguir para realizar sua limpeza.

• Método 1: Coloque o filtro metálico imerso em água 
limpa, adicione detergente neu tro e deixe de molho de 
2 a 3 min. Use luvas e limpe o filtro com uma escova 
macia. Não aplique muita pressão, pois o filtro é delicado 
e pode ser facilmente danificado.

• •Método 2: Dependendo das especificações de sua 
máquina de lavar louças, você pode utilizá-la para lavar 
o filtro. Neste caso, fixe a temperatura em 60 °C

• Para substituir o carvão aditivado: 
- Retire os ltros de aluminio, acionando a trava do mesmo.

- Acione a trava do ltro de carvão ativado e substitua por outro.

Notas:

1 - O ltro de carvão ativado não poderá ser lavado.

2 - No modelo piramidal o ltro de carvão ativado está acopla-
do ao motor.
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 mês

• Verificar e corrigir o alinhamento e fixação 
do ventilador;

• Verificar e corrigir ruídos e vibrações do 
ventilador;

• Reapertar mancais e suportes;

• Reapertar ligações elétricas e verificar 
fusíveis;

• Medição e registro da tensão elétrica e das 
correntes absorvidas pelo motor.

Empresa 
especializada

A CAdA 1 mês

Realizar a manutenção dos ventiladores e 
do gerador, que suportam os sistemas de 
exaustão, a fim de garantir seu perfeito 
funcionamento.

Empresa 
especializada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

• Defeito causado por acidente ou má utilização do 
aparelho. 

• Se forem feitas alterações na instalação original. 

• Sistema danificado em consequência de descarga 
atmosférica. 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada.

• Se for constatado o mau uso dos equipamentos instalados 
pela construtora (exaustores) ou a sua manutenção não 
for feita por mão de obra especializada.

Perda da GaraNtia

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

maNuteNção PreveNtiva
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Armários planejados são uma solução excelente para organi-
zar o ambiente e decorá-lo com elegância.

No empreendimento, foram empregados, customizados em 
MDF estruturado com diversos acabamentos para os ambien-
tes das áreas comuns.

Para especificações completas de cada um, veja a Tabela de 
Especificações.

• A limpeza deverá ser feita somente com pano levemente 
úmido, sabão neutro, evitando assim o acúmulo de 
resíduo e gordura.

• Nunca lave com jatos de água.

• Nunca utilize ácidos ou produtos abrasivos.

• A presença de umidade perene advinda de vazamento 
na instalação hidráulica ou outras fontes de umidade 
no interior dos móveis ou próximo a este, deverá ser 
imediatamente sanada para evitar danos aos mesmos.

• Jamais utilize as portas como apoio ou suporte para 
objetos pesados para evitar a desregulagem das portas 
e/ou danos às dobradiças.

• Nas dobradiças deve-se usar apenas pano seco 
na limpeza, para manutenção de sua camada de 
lubrificação protetora.

• Os metais complementares (puxadores, aramados, 
cromados) devem ser limpos somente com pano 
umedecido em água e sabão neutro.

• É aconselhável manter distante ou bem vedados materiais 
de composição química que apresentam algum tipo 
de sal, para evitar a oxidação dos componentes das 

desCrição do sistema

deCoração

A decoração do empreendimento foi realizada com o foco em 
conforto, praticidade e elegância, utilizando uma gama varia-
da de materiais.

armários PlaNejados

Cuidados de uso

Imagem ilustrativa dos armários no gourmet
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armários. Caso haja contato de sal com partes metálicas, 
remova imediatamente com um espanador. O sal pode 
ocasionar corrosão, dano não coberto por garantia.

• Apesar de os laminados serem resistentes ao calor, 
temperaturas muito altas podem queimar o revestimento, 
manchando-o irreversivelmente. Por isso não deixe 
utensílios recém-saídos do fogo ou forno diretamente em 
contato com os tampos de laminado. Manchas causadas 
por alta temperatura não podem ser removidas.

• Evite o excesso de carga nas prateleiras. Os objetos 
deverão ser distribuídos uniformemente e não deverão 
exceder ao peso de 6 Kg por prateleira.

• Evite a incidência direta do sol sobre a superfície dos 
armários, pois isso pode danificar o revestimento e/ou 
o acabamento.

maNuteNção PreveNtiva

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas. 

• A manutenção deve ser feita por empresas especializadas/ 
capacitadas.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

sempre que neCessÁrIo Realize a limpeza
Equipe de  
manutenção 
local

perIodICAmente

Verifique se há vazamentos em instalações 
hidráulicas próximas aos armários, caso 
positivo, contate um profissional para corrigir 
a falha. A presença de umidade e/ou água 
contínua em contato com o revestimento dos 
armários causa danos irreparáveis.

Empresa 
capacitada

• Mudança no sistema de instalação que altere as 
características originais.

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou 
uso.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

• Falhas aparentes, manchas, riscos, peças empenadas ou 
defeitos - No ato da entrega.

• Peças e instalação - Conforme especificação do 
fabricante.
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equiPameNtos eletrodoméstiCos

Nas áreas comuns foram empregados eletrodomésticos para 
auxílio das atividades que o ambiente requer. Recomendamos 
seguir as prescrições a seguir, porém, ressalta-se que a res-
ponsabilidade pela garantia dos mesmos corresponde aos 
fabricantes.

desCrição do sistema

• Inicie a limpeza com espanador retirando a poeira 
depositada em sua superfície. Limpe o espelho utilizando 
pano limpo umedecido em água e detergente neutro

• Use sempre panos macios e isentos de poeira, para reduzir 
riscar a superfície.

• Não borrife os produtos de limpeza diretamente sobre a 
superfície, aplique-o em um pano macio e limpe a superfície.

• Remova as manchas superficiais ou sujeiras com esponja de 
náilon e detergente neutro.

• Os eletrodomésticos em aço inox, deverão seguir as 
especificações descritas neste Manual, no item “Aço Inox”. 

Cuidados de uso

• Mudança no sistema de instalação que altere as 
características originais.

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

Perda da GaraNtia

• Limpeza sempre que necessário.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

maNuteNção PreveNtiva

GaraNtia deClarada

• Falhas aparentes, manchas, riscos ou defeitos - No ato 
da entrega.

• Peças e instalação - Conforme especificação do 
fabricante.
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• Remova as manchas superficiais ou sujeiras com esponja 
de náilon e detergente neutro. 

• Não utilize solventes, ácidos ou produtos abrasivos.

• Não provoque qualquer impacto em sua superfície.

• Manter os ambientes ventilados, pois a concentração 
de umidade na parte posterior do espelho pode ser 
prejudicial à conservação do mesmo.

Foram aplicados espelhos decorativos em alguns ambientes 
da área comum. Para especificações completas de cada um, 
veja a Tabela de Especificações.

desCrição do sistema

esPelhos

• Inicie a limpeza com espanador para retirar a poeira 
depositada em sua superfície. Em seguida, limpe o espelho 
utilizando pano limpo umedecido em água ou álcool. 

• Use sempre panos macios e isentos de poeira, de forma a 
reduzir as chances de riscar a superfície.

• Se optar por produtos de limpeza de vidro, prefira os neutros 
que não contenham amoníaco ou vinagre.

• Não borrife o produto de limpeza diretamente sobre a 
superfície, em vez disso, aplique-o em um pano macio e 
limpe o espelho.

Cuidados de uso

Caso seja de interesse do proprietário e/ou condomínio a ins-
talação de espelhos nas paredes divisórias com a fachada, a 
face em contato deverá possuir um espaço vazio entre ele e a 
parede para permitir a ventilação, evitando-se oxidação. Uma 
sugestão é que se coloque uma placa de isopor que funciona 
como isolante térmico, retendo a umidade.

ateNção

• Limpeza sempre que necessário.

maNuteNção PreveNtiva
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GaraNtia deClarada

• Mau uso ou descuido.

• Danos por impactos.

• Aplicação de produtos ácidos, corrosivos ou abrasivos.

• Mudanças do local de aplicação ou do sistema.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas.

Perda da GaraNtia

• Falhas aparentes, manchas, riscos ou defeitos - No ato 
da entrega.

• Peças e instalação - Conforme especificação do fabricante

lumiNárias deCorativas

Foram instaladas luminárias decorativas em ambientes das 
áreas comuns. Recomendamos seguir as prescrições, porém, 
ressalta-se que a responsabilidade pela garantia dos mesmos 
corresponde aos fabricantes.

desCrição do sistema

• Para a limpeza, as lâmpadas devem estar apagadas e o 
sistema luminária-lâmpada em temperatura ambiente.

• Inicie a limpeza com espanador para retirar a poeira 
depositada em sua superfície. Em seguida, limpe a 
superfície da luminária utilizando pano limpo umedecido 
em água ou detergente neutro diluído em água. 

• Use sempre panos macios e isentos de poeira, de forma 
a reduzir as chances de riscar a superfície.

• Remova as manchas superficiais ou sujeiras com esponja 
de náilon e detergente neutro. 

Cuidados de uso

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.
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• Limpeza sempre que necessário.

• Inspecione os pontos de luz, e caso haja falhas, corrija 
onde necessário

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada

maNuteNção PreveNtiva

• Mudança no sistema de instalação que altere as 
características originais.

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou 
uso.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

• Falhas aparentes, manchas, riscos ou defeitos - No ato 
da entrega.

• Peças e instalação - Conforme especificação do 
fabricante.

• Lâmpadas utilizadas em áreas descobertas ou externas, 
podem ter seu tempo de vida diminuído, necessitando de 
manutenções frequentes.
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Imagens ilustrativas de móveis previstos no Salão Poker Gourmet

Os móveis utilizados para decoração das áreas comuns do 
empreendimento foram adquiridos pela taxa de enxoval. Re-
comendamos seguir as prescrições a seguir, porém, ressalta-
-se que a responsabilidade pela garantia dos mesmos corres-
ponde aos fabricantes.

desCrição do sistema

móveis

• Não permitir a incidência direta de raios solares sobre 
os móveis, pois podem alterar as suas características e a 
cor original, devendo ser evitados, inclusive, através de 
vidros escurecidos, películas e cortinas; 

• Ao manusear objetos para a limpeza, levante e não ar-
raste, pois pode causar riscos no revestimento dos móveis; 

• Não coloque peso excessivo sobre os móveis, pois po-
derá ocasionar seu desregulamento ou deslocamento; 

Cuidados de uso

• Não estenda panos úmidos ou molhados sobre os mó-
veis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar 
danos permanentes; 

• Não utilize instrumentos de corte sobre os móveis. O reves-
timento pode ser riscado e danificado permanentemente.
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• Sempre mantenha os móveis livres de umidade; 

• Atenção ao escolher os produtos de limpeza, sempre 
verifique a sua composição química, a fim de identificar 
sua compatibilidade com os materiais dos móveis e 
acessórios; 

• Móveis de madeira não devem ficar expostos 
continuamente às intempéries. Deve-se manter 
conservado em abrigo livre de umidade ou conservado 
por capas.

• Limpeza sempre que necessário. Para os móveis 
estofados, contrate uma empresa especializada para 
limpeza periódica.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

• Móveis com pintura (verniz, selador ou tinta) deverão 
sofrer repintura com adequada preparação da base e 
sempre que necessário ou, pelo menos, a cada ano.

maNuteNção PreveNtiva

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas.

• A garantia não cobre defeitos ou danos causados por 
mau uso, uso abusivo, modificação por técnico não 
autorizado, desgaste natural, variações bruscas e/ou 
outros ocasionadas por fatores externos.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

• Falhas aparentes, manchas, riscos ou defeitos - No ato 
da entrega.

• Peças e instalação - Conforme especificação do 
fabricante.
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esquadrias

O empreendimento terá esquadrias em alumínio e/ou em vi-
dro conforme composição arquitetônica e terão número de 
folhas e sentido de abertura a ser definido pela construtora, 
sendo que algumas folhas poderão ser fixas. Os quartos serão 
entregues com esquadrias do tipo veneziana integrada moto-
rizada.

Os vidros utilizados terão espessura e especificação compatí-
vel com o vão e com o local onde serão aplicados. As portas 
(marcos, alizares e folhas de porta) serão constituídas de ma-
deira e/ou produtos derivados de madeira ou PVC com o aca-
bamento final de pintura, verniz e/ou revestimento decorativo 
(lâminas de madeira, finish foil, PVC ou laminado BP). 

desCrição do sistema

No empreendimento estão aplicadas as seguintes tipologias 
de esquadrias:

• Esquadrias de Alumínio;

• Esquadrias de Ferro e Aço;

• Esquadrias de Madeira e Ferragens.
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Sistema que compreende todos os componentes construtivos 
(caixilho) empregados na execução de portas, janelas, bascu-
lantes etc., fabricados em alumínio. 

As esquadrias de alumínio permitem a iluminação do ambien-
te com melhor aproveitamos da luz natural e troca de ar com 
ventilação natural.

O alumínio é um material de elevada durabilidade e quando 
é anodizado, possui uma película anódica que protege contra 
corrosão e intempéries.

São os caixilhos responsáveis por promover a estanqueidade 
das aberturas de ventilação e iluminação dos edifícios, estando 
sujeitas a movimentações para sua abertura e fechamento. Po-
dem ser confeccionadas em escala industrial ou sob encomen-
da, com perfis estruturados sólidos ou abertos ou mesmo pela

desCrição do sistema

esquadrias de alumíNio esquadria ProjetaNte - deslizaNte (maxim-ar)

Esquadria formada por uma ou mais folhas que podem ser 
movimentadas em torno de um eixo horizontal, com translação 
simultânea deste eixo.

As janelas tipo maxim-ar, possuem mecanismo de vital impor-
tância para o seu funcionamento. Cada braço possui dispositi-
vo com limitador de abertura chamado “carrinho”, localizado 
em sua parte superior que, na operação de abrir e fechar, des-
liza preso a um trilho com freio, que pode ser regulado através 
de parafuso ou dispositivo próprio.

Imagem ilustrativa de esquadria 
maxim-ar



118

Uso, operação e ManUtenção

esquadria de Correr

Esquadria formada por uma ou várias folhas que podem ser 
movimentadas por deslizamento horizontal, no plano da es-
quadria.  

As esquadrias de correr possuem trilhos pelos quais as folhas 
de portas e janelas deslizam. Esses trilhos possuem orifícios 
para escoamento da água de chuva ou de limpeza.

Imagem ilustrativa – esquadria de alumínio de correr com veneziana automati-
zada integrada nos quartos, acionada por controle

PersiaNas iNteGradas

Estão instaladas persianas integradas nas esquadrias de am-
bientes dos quartos, com ponto elétrico previsto para veneziana. 

Imagem ilustrativa dos quartos com esquadria de persiana integrada
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Cuidados de uso

obrigatoriamente acompanhadas por um responsável 
técnico, que assinará um laudo assumindo a 
responsabilidade sobre os serviços.

• As janelas e portas de correr exigem que seus trilhos 
(guias) inferiores sejam frequentemente limpos, 
evitando-se o acúmulo de poeira, que com o passar 
do tempo vão se compactando pela ação de abrir e 
fechar, transformando-se em crostas de difícil remoção, 
comprometendo o desempenho das roldanas e exigindo 
a sua troca precoce. Para a limpeza, use pincel de pelo, 
aspirador de pó e pano úmido.

• Mantenha as caixas de dreno, os orifícios de drenagem e 
os trilhos inferiores sempre bem limpos, desobstruídos e 
livres de resíduos de qualquer espécie, a fim de evitar que 
o acúmulo de sujeira impeça o escoamento da água, o 
que pode ocasionar eventuais infiltrações e vazamentos 
de água para o interior do ambiente.

• Na limpeza das fachadas em que se utilizem soluções 
que contenham produtos agressivos de qualquer tipo, 
deve-se proteger as esquadrias com fita adesiva incolor, 
aplicando-se cuidadosamente, não deixando nenhuma 
área desprotegida.

• Nos locais onde existe aplicação de silicone, borrachas 
ou massas de vedação, não remova o selante que rejunta 
externamente as esquadrias. Ele é necessário para evitar 
a penetração de água da chuva.

• Nunca utilizar saponáceos ou sapólios (em pó ou líquido), 
esponja, palha de aço, escovas plásticas e ásperas, 
lâminas de metal, facas, raspadores, ou qualquer outro 
material que possa danificar o alumínio.

• Peças de alumínio que sofreram batidas fortes a ponto 
de aparecer o metal-base devem ser reparadas por 
profissional especializado.

• Para limpar as esquadrias, utilize um pano umedecido 
em solução de água e detergente neutro a 5% e esponja 
macia. Em seguida, passe um pano seco.

• Para remover a fuligem, utilize água quente e, em 
seguida, seque com pano macio.

• Ao limpar a esquadria, nunca a use como apoio, pois 
pode ocorrer acidentes graves.

• Caso ocorram respingos de cimento, cal, gesso, ácido 
ou tinta, remova-os imediatamente com um pano 
umedecido na mesma solução de água e detergente 
neutro a 5% e, logo após, passe uma flanela seca. O 
contato prolongado desses produtos poderá danificar o 
acabamento da esquadria.

• Qualquer inserção, alteração ou revisão em esquadrias 
de alumínio, realizadas pelo condomínio, devem ser 
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• Não vede o lado externo das esquadrias, sob o risco de 
promover vazamentos internos.

• Não instale qualquer elemento (cortinas, persianas etc.) 
diretamente na estrutura das esquadrias.

• Não altere o ângulo máximo de abertura das janelas tipo 
máxim-ar (instaladas nos banheiros dos apartamentos, 
por exemplo), essa limitação tem como objetivo preservar 
a esquadria contra pressões negativas de vento, causa de 
possíveis acidentes.

• Ao fechar as janelas tipo máxim-ar, nunca exerça pressão 
no sentido vertical. Sempre puxe no sentido horizontal 
e depois gire o fecho. O não procedimento correto 
bambeará o fecho, causando sua ruptura.

• Em função da dilatação dos materiais é esperado que 
as janelas tipo maxim-ar sofram desregulagem em sua 
pressão, bastando apenas ajuste no carrinho.

• As janelas foram projetadas para abrir/correr suavemente 
e não devem ser forçadas. Se esta operação estiver difícil, 
pode ser necessário limpeza ou regulagem.

• Não abra as janelas ou portas empurrando a parte de 
vidro. Utilize os puxadores e fechos para não afetar suas 
regulagens.

• Antes de abrir e fechar as esquadrias verifique se o fecho 
está destravado e na posição certa para que o mesmo 
não desregule.

ateNção

• Arranhões também poderão ser removidos da pintura 
eletrostática. Se forem leves, use cera automotiva 
aplicada com pano seco e limpo em movimentos 
circulares. Se forem profundos, use massa de polir n°1 
ou n°2. A utilização da massa pode ocasionar a perda 
de brilho, mas esse efeito poderá ser revertido ou, pelo 
menos, amenizado com posterior aplicação da cera.

• Antes de executar qualquer tipo de pintura, proteja as 
esquadrias com fitas adesivas de PVC (evite o uso de 
fita “crepe”, pois ela deixa manchas nos perfis depois 
de retirada). Mesmo utilizando fitas de PVC, retire-as 
imediatamente após o término da pintura para evitar que 
seus componentes adesivos possam danificar as peças 
por contato prolongado. Caso haja contato da tinta com 
a esquadria, limpe-a imediatamente para que a mancha 
não se torne permanente.

• Importante! Não se deve permitir que pessoas não 
capacitadas tentem fazer qualquer reparo, pois isso 
poderá causar estragos maiores e a consequente perda 
da garantia.

• Em dias de ventos fortes e chuva, trave as janelas.

• Nunca apoie objetos sobre os perfis de alumínio, para 
evitar danos. 
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver. 

• Utilize somente componentes originais ou com 
desempenho de características comprovadamente 
equivalentes às mesmas. 

• A manutenção deve ser   executada por empresa 
especializada e/ou capacitada.

• As caixas de dreno devem ser limpas pelo usuário, 
principalmente em épocas de chuva, a fim de prevenir 
entupimentos decorrentes de poeira, pó, fuligem etc. 
que impossibilitarão a adequada drenagem da água 
acumulada nos perfis inferiores das esquadrias.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 3 meses
Efetuar limpeza geral das esquadrias 
e seus componentes

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

A CAdA Ano

Inspecionar a integridade física
Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

Verificar a ocorrência de vazamentos
Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Revisar os orifícios dos trilhos 
inferiores

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

Apertar parafusos aparentes dos 
fechos

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

Regular o freio (quando houver)
Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

Borrachas, escovas, roldanas, fechos e articulações (itens sujei-
tos ao desgaste natural): 

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de 
fabricação) 2 anos

Problemas com a instalação 2 anos

Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos e, painel de 
alumínio:

desCrIção prAzo

Amassados, riscados ou manchados No ato da entrega

Integridade do material 5 anos
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• Caso ocorra aplicação de produtos quimicamente 
agressivos.

• Danos por colisão.

• Se forem instaladas cortinas ou quaisquer aparelhos tais 
como ar-condicionado etc., diretamente da estrutura das 
esquadrias ou que nelas possam interferir.

• Se for realizada qualquer mudança na esquadria, na sua 
forma de instalação, na modificação de seu acabamento 
(especialmente pintura), que altere suas características 
originais.

• Caso ocorram modificações feitas por profissionais não 
autorizados.

• Se o maxim-ar for forçado a fechar enquanto estiver 
travado nos limitadores de abertura.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas, por empresa capacitada, as manutenções 
previstas.

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Partes móveis 1 ano

Vedação e funcionamento 2 anos

Motores das persianas 6 meses

As esquadrias de ferro e aço abrangem corrimão das escadas 
de emergência, guarda-corpo, alambrados, batentes, gradis, 
alçapões, escadas do tipo “marinheiro”, grelhas, batedores, 
ralos e outros elementos arquitetônicos. 

Essas peças, por se tratar de ferro ou aço galvanizado, reque-
rem cuidados específicos para garantir sua vida útil.

Verifique o capítulo Tabela de Especificações para as tipolo-
gias de esquadrias de ferro e aço nos ambientes.

desCrição do sistema

esquadrias de Ferro e aço

Imagem ilustrativa de corrimãos em aço
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• Evitar fechamentos abruptos dos alçapões ou esquadrias 
decorrentes de ações de intempéries.

• Os trincos não devem ser forçados.

• A limpeza das esquadrias como um todo deverá ser feita 
com solução de água e detergente neutro, com auxílio de 
esponja macia.

• Não usar fórmulas de detergentes com saponáceos, 
esponjas de aço de nenhuma espécie, ou qualquer outro 
material abrasivo.

• Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação 
poderá causar manchas na pintura.

• Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar 
na limpeza.

• Não remover as massas de vedação. As superfícies das 
esquadrias de aço e ferro receberam tratamento com 
fundo anticorrosivo.

• Periodicamente cheque as fixações e se há pontos de 
oxidação. Caso haja, promova as revisões adequadas e 
a pintura anticorrosiva para preservar os componentes 
metálicos.

Cuidados de uso

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver. 

• Utilize somente componentes originais ou com 
desempenho de características comprovadamente 
equivalentes às mesmas. 

• A manutenção deve ser   executada por empresa 
especializada e/ou capacitada.

maNuteNção PreveNtiva

• Importante! Não se deve permitir que pessoas não 
capacitadas tentem fazer qualquer reparo, pois isso po-
derá causar estragos maiores e a consequente perda da 
garantia.

• Adote procedimentos de segurança para uso, manu-
tenção e operação, principalmente quando houver tra-
balho em altura, conforme legislação vigente.

ateNção
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses

Verificar as esquadrias para 
identificação de pontos de oxidação 
e, se necessário, proceder reparos 
necessários

Equipe de manutenção
local/ Empresa capacitada

A CAdA 1 Ano

Verificar a presença de falhas na 
pintura protetora e, se necessário, 
executar serviços com as mesmas 
especificações da pintura original

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

A CAdA 1 Ano
Verificar a condição dos fixadores e, 
se necessário, executar as fixações 
dos parafusos e dos pontos de solda

Equipe de manutenção 
local/ Empresa 
especializada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Amassados, riscados ou manchados No ato da entrega

Integridade, funcionamento e oxidação 1 ano

Vedação e funcionamento 2 anos

• Má conservação ou má utilização.

• Aplicação de abrasivos.

• Ocorrências de impactos ou perfurações.

• Se forem instalados elementos ou aparelhos, como 
cortinas, diretamente na estrutura das esquadrias ou que 
nelas possam interferir.

• Danos provocados por infiltração de água, umidade, 
agentes da natureza (sol, chuva, etc.).

• Se for feita qualquer mudança na esquadria, na sua 
forma de instalação, na modificação de seu acabamento 
(especialmente pintura), que altere suas características 
originais.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

Perda da GaraNtia
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Sistema que compreende todos os componentes construtivos 
empregados na execução de portas, janelas e basculantes que 
utilizem madeira como matéria-prima básica. 

Verifique o capítulo das Tabelas de Especificação para as tipo-
logias de portas nos ambientes.

desCrição do sistema

esquadrias de madeira e FerraGeNs

Imagem ilustrativa das portas de entrada dos apartamentos

Imagem ilustrativa das maçanetas 
do apartamento tipo

O plastico em azul é uma prote-
ção das borrachas de proteção 

(veda porta) e pode ser removido
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• Não bater as portas, pois, além de causar trincas na 
madeira e na pintura, as batidas poderão ocasionar 
danos às fechaduras e aos revestimentos das paredes.

• Não arraste objetos maiores que os vãos de portas, pois 
podem danificar as esquadrias.

• Recomenda-se manter as portas fechadas ou apoiadas 
com calços, de maneira a evitar danos decorrentes de 
impactos.

• As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, 
evitando aplicação de força excessiva.

• Não molhar as partes fixas e as folhas das portas para 
evitar seu apodrecimento.

• Para evitar emperramentos de dobradiças e parafusos, 
certifique-se de que eles estejam sempre firmes e de que 
nenhum objeto se interponha entre as portas.

• As portas e ferragens não estão dimensionadas para 
receber aparelhos de ginástica ou equipamentos que 
causem esforços adicionais.

• Não instale qualquer elemento (cortinas, persianas, etc.) 
diretamente na estrutura das portas.

Cuidados de uso

• Providencie batedores de porta a fim de não prejudicar 
as paredes e maçanetas.

• Durante a realização de obras e reparos, de modo geral, 
proteja as ferragens e as partes de madeira. Não utilize 
fitas adesivas tipo “crepe”, pois possuem cola de difícil 
remoção que podem causar danos aos acabamentos.

• Para limpeza das portas, use uma flanela seca ou 
produtos específicos, não utilize água, nem produtos à 
base de amoníaco ou ácidos, detergentes que contenham 
saponáceos, esponja de aço de nenhuma espécie ou 
qualquer outro tipo de produto abrasivo. Esses materiais 
podem manchar o revestimento de madeira da porta.

• Para a limpeza das fechaduras e ferragens, deve ser utilizada 
uma flanela simples, evitando qualquer tipo de produto 
abrasivo, o qual pode causar danos nos acabamentos.

• As esquadrias de madeira são constituídas de marcos, 
alizares, batentes e portas. Variações de coloração e 
granulação de partes de madeira são naturais, bem como 
empenamentos de até 6 mm nos montantes das portas.

• Em algumas épocas do ano, devido à umidade relativa do 
ar, as portas podem apresentar relativo inchaço. Orientamos 
não forçar sua abertura/fechamento, o que pode causar 
danos. Solicite a avaliação de um técnico.

• As portas possuem vedação inferior para barrar a entrada 
de partículas, poeiras e insetos no seu ambiente. Importante 
verificar este item durante a limpeza dos pisos.
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• Não use de material cortante ou perfurante na limpeza de 
arestas e cantos.

ateNção

• Importante! Não se deve permitir que pessoas não 
capacitadas tentem fazer qualquer reparo, pois isso po-
derá causar estragos maiores e a consequente perda da 
garantia.

• As imperfeições naturais, nós e variações nas tonali-
dades dos produtos de madeira não são defeitos. Estas 
características são exclusivas dos produtos naturais e são 
elas que atestam a sua origem e autenticidade.

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver. 

• Utilize somente componentes originais ou com 
desempenho de características comprovadamente 
equivalentes às mesmas. 

• A manutenção deve ser executada por empresa 
especializada e/ou capacitada.

Ferragens das esquadrias:

Esquadrias de madeira (marcos, alizares e portas):

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Apertar os parafusos aparentes dos 
fechos, dobradiças e maçanetas Empresa especializada

Inspecionar a integridade física Empresa especializada

sempre que 
neCessÁrIo

Verificar a ocorrência de infiltração 
de água próximo dos locais das 
portas

Empresa especializada

Lubrificar com grafitem pó as 
dobradiças, rótulas, etc.

Equipe de manutenção 
local/
empresa capacitada

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

Sempre que 
necessário

Lubrificar, com grafite em pó, 
as dobradiças, rótulas, etc.

Equipe de manutenção local/ 
empresa capacitada

A cada 1 ano Apertar os parafusos aparentes 
dos fechos e das maçanetas

Equipe de manutenção local/ 
empresa capacitada

A cada 1 ano Regular o freio (quando 
houver)

Equipe de manutenção local/ 
empresa capacitada
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Maçanetas, fechos e articulações (itens sujeitos ao desgaste 
natural):

Esquadrias de madeira:

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Peças com sinais de rachaduras No ato da entrega

Peças com sinais de empeno, descolamento, 
fixação e defeitos que comprometem 1 ano

Problemas de vedação e funcionamento 2 anos

desCrIção prAzo

Amassados, riscados ou manchados No ato da entrega

Acabamento soltando 1 ano

Problemas de funcionamento 1 ano

Desempenho do material (falhas de fabricação) 1 ano

• Má conservação ou má utilização.

• Uso de produto inadequado para limpeza e aplicação 
de abrasivos.

• Ocorrências de impactos ou perfurações.

• Danos provocados por infiltração de água, umidade, 
agentes da natureza (sol, chuva, etc.) e infestação de insetos 
ou micro-organismos (fungos, cupins, brocas, etc.).

• Se forem instalados quaisquer aparelhos diretamente na 
estrutura das portas, ou que nelas possam interferir.

• Se for feita qualquer mudança na porta, na sua forma 
de instalação, na modificação de seu acabamento 
(especialmente pintura) ou ferragens, que altere suas 
características originais.

• Se for feito corte do encabeçamento (reforço da folha) 
da porta.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária por empresa 
especializada.

Perda da GaraNtia
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O empreendimento possui tipos variados de acabamentos em 
sua fachada, apresentados na imagem abaixo:

FaChada

O sistema de revestimento corresponde ao acabamento de 

uma edificação, sendo a parte que se apresenta mais visível, 

com a finalidade principal de proteção de paredes, pisos e 

tetos. 

Todas as características técnicas foram especificadas conside-

rando sua vida útil e deverão ser alvo de manutenção preven-

tiva.

Ressalta-se que a fachada poderá apresentar variações de to-

nalidade e pequenas ondulações, que pode ser acentuada em 

função do horário (incidência solar), considerando a grande 

extensão da área aplicada e natureza intrínseca dos materiais.



130

Uso, operação e ManUtenção

PiNtura texturizada

desCrição do sistema

Corresponde à parte do revestimento da fachada revestida 
com pintura texturizada.

A pintura texturizada está aderida sobre uma base de arga-
massa e chapisco sobre alvenaria, contemplando as seguintes 
camadas:

• Parede (base);

• Emboço sobre chapiso;

• Reboco (camada de regularização);

• Aplicação do revestimento em textura acrílica (composta 
pelo primer e camada finalizadora de textura);

• Execução das juntas e materiais de enchimento (ver capí-
tulo específico de juntas de dilatação).

Todas as características técnicas foram especificadas conside-
rando sua vida útil e deverão ser alvo de manutenção preven-
tiva.

Ressalta-se que a fachada poderá apresentar variações de to-
nalidade e pequenas ondulações, que pode ser acentuada em 
função do horário (incidência solar), considerando a grande 
extensão da área aplicada e natureza intrínseca dos materiais.

Para maiores informações de acabamentos, consulte a Tabela 
do Memorial Descritivo.

Desenho esquemático das camadas de revestimento da fachada

Chapisco
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Cuidados de uso

• Não usar fórmulas de detergentes com saponáceos, 
esponjas de aço de qualquer espécie ou qualquer outro 
material abrasivo.

• Não utilizar produtos ácidos para limpeza.

• Não permitir atrito nas superfícies das paredes, pois a 
abrasão pode remover a textura deixando manchas.

• Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para 
auxiliar na limpeza. Essa operação poderá ser feita com 
o uso de pincel.

• Não usar jato de pressão de água.

• Não permitir a entrada de água por trás do revestimento, 
pois, pode causar o aparecimento de bolhas.

• Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar 
todo o pano da parede (trecho de quina a quina ou de 
friso a friso).

• Repintar as áreas e elementos com as mesmas 
especificações da pintura original.

• Preliminarmente à repintura, deverão ser tomados todos 
os cuidados com a preparação e limpeza da superfície 
(substrato). Nos locais onde houver deterioração ou 
remoção do revestimento, a restauração deve ser feita 
por mão-de-obra especializada.

• Observar que toda a manutenção deverá ser 
executada com materiais compatíveis com os utilizados 
originalmente na fachada.

ateNção

• Importante! Não se deve permitir que pessoas não capa-
citadas tentem fazer qualquer reparo, pois isso poderá cau-
sar estragos maiores e a consequente perda da garantia.

Todos os profissionais envolvidos na manutenção deverão 
possuir treinamento na NR 35.

Desenho esquemático das camadas que compôem a textura acrílica
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maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver.

• A fachada da edificação deve seguir o programa de gestão 
de manutenção, de responsabilidade da administração 
do condomínio, a fim de evitar envelhecimento, perda de 
brilho, descascamento e eventuais fissuras que possam 
causar infiltrações.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

• Com relação às paredes externas, fissuras que não 
geram infiltração são consideradas normais, aceitáveis 
e deverão ser tratadas pelo condomínio, quando do 
processo de manutenção preventiva da edificação.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Verificação visual dos frisos, 
verificando a presença de bolhas, 
fissuras e ou ressecamento do 
produto

Empresa especializada

A CAdA 3 Anos
Realizar inspeção para avaliar as 
condições quanto a descascamento, 
esfarelamento e perda de cor

Equipe de manutenção 
local/
Empresa especializada

A CAdA 3 Anos

Realizar repinturas, evitando assim o 
envelhecimento, a perda de brilho e 
que eventuais fissuras possam causar 
infiltrações, garantindo a vida útil 
das vedações

Equipe de manutenção 
local/
Empresa especializada

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Análise visual e táctil de pontos 
falhos, principalmente nos encontros 
com o rejuntamento cimentício, 
verificar se há presença de bolhas ou 
manchas provenientes de umidade

Empresa especializada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Sujeiras, imperfeições ou acabamento 
inadequado No ato da entrega

Empolamento, descascamento, esfarela-
mento, alteração de cor ou deterioração de 
acabamento

2 anos

Estanqueidade das Fachadas 3 Anos
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Perda da GaraNtia

• Pintura realizada por profissional não especializado.

• Utilização inadequada da pintura.

• Lavar com jato de alta pressão.

• Utilizar produtos químicos inadequados na limpeza.

• Retirada do beiral do telhado ou componente 
arquitetônico com função de evitar incidência de água 
na fachada.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

• Aplicação de produtos químicos sobre a pintura.

• Reforma ou alteração sem o acompanhamento de um 
responsável técnico legal, ou em desacordo com a NBR 
16.280 – Reforma em Edificações.

GraNito

Revestimentos com função decorativa e preparo específico para 
serem utilizados em pisos e paredes, interna ou externamente, 
com fixação por processo normatizado. São utilizadas também 
em elementos arquitetônicos. Por serem extraídas de jazidas 
naturais, notam-se diferenças de tonalidade e desenho como 
características naturais e aceitas nestes tipos de revestimentos, 
que podem ou não receber acabamento ou tratamento espe-
cífico. Características como dureza, composição mineralógica, 
porosidade e absorção de água são específicas para cada tipo 
de pedra.

No pórtico da fachada do edifício possui peças em Granito 
Verde Ubatuba. As peças de granito foram assentadas com 
argamassa AC3 + incert Gfix.

Para maiores informações de acabamentos, consulte a Tabela 
do Memorial Descritivo.

desCrição do sistema
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• Antes de perfurar qualquer peça, consultar os projetos 
de instalações entregues ao condomínio, a fim de 
evitar perfurações acidentais em tubulações e camadas 
impermeabilizadas.

• Não utilizar máquina de alta pressão de água, 
vassouras de piaçava, escovas com cerdas duras, peças 
pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas 
metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 
pois podem danificar o sistema de revestimento.

• • Limpar os revestimentos somente com produtos 
apropriados (não utilize removedores do tipo “limpa 
forno”, por exemplo), que atendam os requisitos 
definidos pela construtora/incorporadora.

• Não danificar o revestimento durante a instalação de telas 
de proteção, grades ou equipamentos e vedar os furos 
com silicone, mastique ou produto com desempenho 
equivalente para evitar infiltração.

• Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais 
pesados, para que não haja desgaste excessivo ou 
provoque danos à superfície do revestimento.

• Utilizar enceradeira industrial com escova apropriada 
para a superfície a ser limpa.

Cuidados de uso

• Nos procedimentos de limpeza diária de pedras polidas, 
remover primeiro o pó ou partículas sólidas nos tampos 
de pias e balcões. 

• Nos pisos e escadarias, a remoção deverá ser feita com 
vassoura de pelo, sem aplicar pressão excessiva para 
evitar riscos e desgastes em revestimento ou rejuntes 
devido ao atrito e, em seguida, aplicar um pano 
levemente umedecido com água, respeitando solução 
diluída em produto químico, conforme especificação.

• O contato de alguns tipos de pedras com líquidos podem 
causar manchas.

• Revestimento em pedras naturais rústicas poderá 
acumular líquidos em pontos isolados, em função das 
características geométricas. Se necessário, remover os 
acúmulos com uso de rodo.

• Sempre que possível, utilizar capachos ou tapetes nas 
entradas para evitar o volume de partículas sólidas sobre 
o piso.

• O contato dos revestimentos com graxas, óleo, massa 
de vidro, tinta, vasos de planta poderá causar danos à 
superfície.

• Para a recolocação de peças, utilizar a argamassa 
específica para cada tipo de revestimento e não danificar 
a camada impermeabilizante, quando houver.
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maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver.

• A manutenção deve ser executada por empresa 
especializada e/ou capacitada.

• As revisões do inserts devem ser realizadas por empresa 
especializada que possua profissional habilitado.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano
Revisar a fachada, avaliando a 
fixação do granito

Equipe de manutenção 
local/
Empresa especializada

A CAdA 3 Anos
Realizar a limpeza das peças de 
granito com a água e detergente 
neutro

Equipe de manutenção 
local/
Empresa especializada

• Caso ocorra aplicação de produtos quimicamente agressivos

• Danos por colisão.

• Se forem instaladas cortinas ou quaisquer aparelhos tais 
como ar-condicionado, etc., diretamente da estrutura das 
fachadas ou que nelas possam interferir.

• Se for realizada qualquer mudança na fachada, na sua 
forma de instalação, na modificação de seu acabamento, 
que altere suas características originais.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas, por empresa capacitada, as manutenções previstas.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Amassados, riscados ou manchados No ato da entrega

Estanqueidade 3 anos
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Os brises são compostos por perfis de alumínio instalados ho-
rizontalmente para permitir a ventilação no ambiente.

desCrição do sistema

Brise metáliCo

• A limpeza das venezianas e de seus componentes 
deve ser realizada com água e detergente neutro. Em 
hipótese nenhuma deverão ser usados detergentes que 
contenham saponáceos, esponjas de aço de qualquer 
espécie ou material abrasivo. 

• Não usar material cortante ou perfurante na limpeza de 
arestas ou cantos, para garantir o perfeito funcionamento 
dos seus componentes. 

• Não fixar ou colocar objetos nos brises.

Cuidados de uso

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 3 meses
Efetuar limpeza geral das esquadrias 
e seus componentes Empresa capacitada

A CAdA 1 Ano

Verificar a presença de fissuras, 
falhas na fixação nas venezianas e 
reconstituir sua integridade onde for 
necessário

Empresa capacitada /
especializada

Imagem do brise de alumíno
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São juntas projetadas para aliviar tensões provocadas pela 
movimentação da alvenaria ou do próprio revestimento. Essa 
movimentação geralmente é causada por agitações estrutu-
rais, variações térmicas e expansão hidráulica em virtude de 
cargas dinâmicas, vento, trânsito, entre outros. Assim, a junta 
de dilatação é responsável por aliviar as tensões geradas pe-
los esforços naturais do meio ambiente e direcionar possíveis 
trincas. Paredes e pisos de grandes dimensões tendem a trin-

car devido à movimentação 
da edificação, uma vez que 
o concreto não acompanha 
esse deslocamento.

É composta por pintura elas-
tomérica, apoio flexível e 

• Reparos realizada por profissional não especializado.

• Utilização inadequada da pintura.

• Lavar com jato de alta pressão.

• Utilizar produtos químicos inadequados na limpeza.

• Retirada do beiral do telhado ou componente arquitetônico 
com função de evitar incidência de água na fachada.

• Aplicação de produtos químicos sobre a pintura.

• Danos por impacto.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a 
manutenção preventiva necessária.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

juNtas de dilatação de FaChadas

desCrição do sistema

Componentes das juntas de dilatação: 
podem ser verticais ou horizontais
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Cuidados de uso

• Não aplicar produto químico sobre as juntas de dilatação.

• Não aplicar jatos de alta pressão sobre as juntas de 
dilatação.

• Realizar as inspeções periódicas previstas.

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Verificação visual e táctil do 
mastique, verificando a presença de 
bolhas, fissuras e/ou ressecamentos 
do produto

Empresa especializada

mastique de poliuretano e são fundamentais para garantir a 

estanqueidade da fachada.

Existem três tipos de juntas de movimentação que são a hori-
zontal, a vertical e a de dessolidarização.

A junta de movimentação horizontal serve para acomodar as 
movimentações geradas pelo carregamento da própria edi-
ficação. A junta de movimentação vertical tem o objetivo de 
aliviar as tensões que o revestimento irá sofrer. As juntas de 
dessolidarização se localizam nas extremidades das faces, na 
parte interna e externa da edificação e tem a função de aco-
modar as movimentações nos cantos.

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho do material (pintura elastomérica, 
apoio flexível e mastique) Especificado pelo fabricante

Execução e aderência do material mastique 1 ano
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Perda da GaraNtia

• Aplicação de produtos abrasivos ou ácidos.

• Execução de limpeza com uso de máquinas com excesso 
de pressão da água.

• Perfuração na junta de dilatação.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.

Antes de qualquer contratação e execução de serviços com o 
sistema, leia atentamente as orientações abaixo.

traBalho em FaChadas
Procedimentos de segurança a serem observados na realiza-
ção de serviços de pintura ou limpeza de fachadas atendendo 
as exigências do Ministério do Trabalho contidas nas Normas 
Regulamentadoras:

• Andaimes e cadeiras suspensas só podem ser operados 
por pessoas habilitadas, treinadas e com aptidão 
atestada em exame médico;

• Não utilizar andaimes e cadeiras improvisados;

• Usar andaimes ou cadeira suspensa com cinturão de 

desCrição do sistema

maNuteNção em FaChadas

É importante manter a manutenção da fachada para preservar 
a estética do empreendimento e, principalmente, manter os 
padrões de segurança e conforto habitacional para os mora-
dores, prolongando a vida útil do imóvel.
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segurança ligado a cabo guia com trava-quedas.

• Deve ser usado capacete de segurança com jugular, 
além dos outros EPI’s de acordo com a tarefa.

• Só passar do edifício ao andaime ou cadeira suspensa 
após conectar o trava quedas ao cabo guia e somente 
se desconectar do cabo guia após retornar ao edifício.

• Não trabalhar com chuva ou vento.

• Não utilizar cabos de sustentação danificados.

• Utilizar ponto de ancoragem com resistência mecânica 
compatível.

• Isolar o local abaixo dos trabalhos em fachada para 
impedir a presença de pessoas que poderiam ficar sob o 
local de trabalho.

• Existindo risco de queda de materiais nas edificações 
vizinhas, estas devem ser protegidas.

PlaNejameNto do traBalho

Todo serviço realizado em fachada exige um planejamento dos 
seguintes itens:

• Tipo de fachada, estado dos componentes e resistência 
dos beirais.

• Definição da movimentação nos beirais visando 
deslocamento racional e distante de rede elétrica.

• Definição dos materiais e equipamentos necessários à 
realização dos trabalhos.

• Se a fachada estiver próxima ou junto ao passeio 
(calçada) a área de trabalho deve ser isolada e, quando 
necessário, deve ser instalada tela de proteção na 
fachada e galeria de proteção sobre o passeio com 
altura interna livre de no mínimo 3,00m, para prevenir a 
possível queda de materiais sobre transeuntes.

Cuidados Na CoNtratação de emPresas

Antes de contratar solicite os seguintes documentos da 
empresa:

• Cartão do CNPJ;

• Inscrição Estadual;

• CCM;

• As últimas guias de recolhimento de INSS, FGTS, ISS;

• Recolhimento sindical Patronal e Assistencial dos 
Trabalhadores;

• Recolhimento de seguro dos trabalhadores;
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• Recolhimento de seguro de responsabilidade civil (RC).

Dos trabalhadores devem solicitados os seguintes documentos:

• Ficha de registro e/ou CTPS (atenção às fraudes, como 
troca de fotos, etc.);

• Atestados de saúde ocupacional, PCMSO e PPRA (NR 7 e 9);

• Comprovante de treinamento em segurança do trabalho 
dos operários.

• Verificar também se os operários recebem os EPIs e se 
foram treinados quanto ao seu uso.

ateNção: de aCordo Com a Nr35 - traBalho em altura, os 
aNdaimes e Cadeiras susPeNsas só Podem ser oPeradas Por Pessoas 
haBilitadas, treiNadas e Com aPtidão atestada em exame médiCo. 

A empresa deve apresentar também Projeto e ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, do engenheiro 
responsável pelos sistemas de fixação, sustentação e das estru-

turas de apoio dos andaimes suspensos.

O contratante dos serviços também precisa fiscalizar o cumpri-

mento das normas de segurança do trabalho, não permitindo 

a entrada à obra de funcionário sem os documentos básicos 

supra relacionados e sem os equipamentos necessários para 

sua segurança.

Procure conhecer a empresa a ser contratada. Estes cuidados 

lhe darão subsídio para uma boa contratação e definem a 

idoneidade da empresa. Para executar a obra, é necessário ir 

além, oferecendo a segurança necessária para evitar aciden-

tes, com o cumprimento da CLT e das NRs.

A concorrência na contratação de empresa restauradora não 

pode ser balizada somente pelo menor preço. Lembramos que 

o síndico é responsável solidário na ocorrência de acidentes no 

condomínio. Portanto contrate a melhor empresa.
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sistema de aNCoraGem de maNuteNção da   
FaChada
No condomínio foi previsto o sistema de ancoragem para ma-
nutenção de fachada de forma a atender as exigências des-
critas na Norma Regulamentadora NR-18 do MT, portaria Nº 
318 de 19 de maio de 2012, artigo 5º, item 18.15.6: Ancora-
gens, NBR 15.475 e NBR 15.595.

Trata-se de pontos de ancoragem definitiva para a instalação 
de dispositivos destinados aos equipamentos de sustentação 
de andaimes e de cabos de segurança para o uso de proteção 
individual a serem utilizados nos serviços de limpeza, manu-
tenção e restauração das fachadas. O sistema foi instalado na 
cobertura técnica, atendendo as fachadas para manutenção.

O sistema foi desenvolvido para utilização de cadeiras suspen-
sas ou andaimes leves, com carga pontual de até 1.500 kgf 
(mil e quinhentos quilogramas - força). 

O sistema foi certificado por empresa especializada, através 
de ensaios efetuados no local.

Os componentes metálicos são compostos em aço inoxidável 
AISI 304.

maNuteNção de FaChadas Por CoNtraPeso

Os locais que não possuem os pontos de ancoragem neces-
sitarão de sistemas em contrapeso. Para o uso desse sistema 
um profissional habilitado deverá elaborar projeto específico 
com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
A empresa contratada para a montagem e a que realizar os 
serviços deverão ser especializadas e acompanhadas de pro-
fissional habilitado que também deverão emitir ART.
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PoNtos de aNCoraGem

Croqui - Pontos de ancoragem na cobertura
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aNCoraGeNs

Todos os pontos de ancoragem devem ser testados ou inspe-
cionados por um profissional especializado:

• Após qualquer alteração no sistema original;

• Em intervalos inferiores a 12 (doze) meses;

• Após alguma ocorrência ou acidente, com solicitação de 
carga dinâmica;

• Após a instalação dos Pontos de Ancoragem as peças 
não podem ser giradas nem utilizadas de forma a 
sofrerem forças laterais ou torque. A cada período de 
5 (cinco) anos, todo o sistema deverá ser recertificado.

Cuidados de uso

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

• Este serviço deve ser realizado por empresa especializada 
em manutenção de fachada. Para tanto, deverá ser 
verificado:

• Aspectos relacionados à segurança do profissional que 
irá utilizar os ganchos para descida e interdição da área 
na projeção do térreo;

• A capacidade dos ganchos e o tipo de equipamento 
a ser utilizado. Solicite sempre a supervisão deste 
procedimento por um profissional devidamente 
qualificado como o Técnico ou Engenheiro de Segurança 
do Trabalho e consulte a NR-18.

maNuteNção PreveNtiva
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O forro de gesso é um sistema de revestimento do teto que 

possui função estética e técnica, decorando o ambiente e/ou 

resolvendo, com criatividade, os problemas de vigas aparen-

tes, desempenho acústico e conforto térmico. 

É instalado abaixo da laje por meio da fixação de placas e/

ou painéis de gesso em estruturas auxiliares aramadas ou es-

truturadas (tirantes presos à laje). No empreendimento foram 

instalados nas cozinhas e banheiros das unidades.

Todo o processo de colocação é manual, sendo possível a per-

cepção de pequenas ondulações e fissuras aceitáveis, de acor-

do com o máximo permitido pela ABNT (Associação Brasileira 

de Norma Técnicas). 

Em alguns locais da área comum receberam acabamento com 

tabica. Para maiores detalhes, veja a Tabela de Especificações.

Forros

desCrição do sistema

Forro de Gesso aCartoNado
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Imagem ilustrativa de instalação de luminárias, varais e outras instalações no teto. 
A fixação deve ocorrer sempre nos elementos estruturais e nunca diretamente nas 
placas do forro de gesso

elemeNtos Fixados No teto

Na instalação de luminárias, varais ou outros elementos, tenha 
cuidado ao furar a placa de gesso e em nenhuma hipótese 
instale ou pendure qualquer elemento no forro, pois ele não 
foi dimensionado para suportar peso. E atenção ao furá-lo, 
pois existe o risco de perfurar outras instalações que passam 
sobre o forro. 

A fixação das peças deverá ser feita nos elementos estruturais, 
como as lajes em concreto armado.

Nos locais onde foram instalados os cortineiros, o forro de ges-
so recebeu reforço adequado. Nas salas/ varandas das uni-
dades privativas, o forro de gesso recebeu um trilho de correr 
embutido para a instalação das portas de correr.

Cuidados de uso

• Não fixar diretamente no forro equipamentos de som, 
luminárias, lustres, componente de ar-condicionado ou 
outros materiais pesados, pois não suportam cargas.

• Não permitir pancadas no forro.

• Para a fixação de luminárias, faz-se necessário analisar 
o peso das mesmas, o peso suportado pelo forro e 
a altura disponível no entreforro. É recomendável 
que informações técnicas sejam adquiridas com os 
respectivos fabricantes. Instalações de luminárias de 
forma inadequada podem danificar as tubulações 
existentes, o que isentará a construtora de qualquer 
responsabilidade.

• Não perfurar no alinhamento do ponto de luz, para que 
as mangueiras elétricas não sejam atingidas.

• Na instalação e/ou alteração do forro de gesso, não 
utilize “finca pinos” maiores que 2 cm de comprimento 
para não danificar a estrutura das lajes.

• Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, 
devem-se utilizar parafusos e buchas apropriadas e 
evitar impacto nos revestimentos que possam causar 
danos ou prejuízo ao desempenho do sistema.
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• Não utilizar panos úmidos para limpeza, pois a água 
decompõe o gesso. Utilize espanador ou pano seco.

•  O bolor (micro-organismo cujo crescimento provoca 
manchas na superfície do substrato), é causado pela 
umidade. Para evitá-lo, manter as janelas abertas 
durante e após o uso do ambiente. Caso apareça, usar 
água sanitária e água, na proporção 1:10, para removê-
lo e entre em contato com o morador acima de sua 
unidade para promover a revisão do rejuntamento dos 
pisos, ralos e peças sanitárias. 

•  Se no teto surgirem manchas de umidade, entre em 
contato com o morador acima de sua unidade para 
promover a revisão do rejuntamento dos pisos, ralos e 
peças sanitárias.

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema, quando houver.

• Utilizar somente componentes originais ou com 
desempenho de características comprovadamente 
equivalente. Para as ações de manutenção, contrate 
empresas especializadas/ capacitadas.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

2 Anos
Verificar a deterioração da pintura 
existente

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

2 Anos
Verificar a condição dos pontos 
embutidos

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

2 Anos Verificar a existência de fissuras Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

A CAdA Ano Repintar os forros de banheiro Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Trincados, riscados ou manchados No ato da entrega

Fissuras por acomodação dos elementos 
estruturais e de vedação 1 ano

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Trincados, riscados ou manchados No ato da entrega

Fissuras por acomodação dos elementos 
estruturais e de vedação 1 ano
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• Aplicação direta de água ou umidade sobre a superfície.

• Incidência de cargas e impactos não previstos.

• Aquecimento superior a 40°C por luminárias ou outros.

• Se forem danificadas as placas, tubulações existentes 
no entreforro ou a estrutura do forro de gesso para a 
instalação de luminárias.

• Umidade relativa do ar no ambiente superior a 90% por 
mais de três horas consecutivas

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada.

Perda da GaraNtia
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(por exemplo, banheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha e 
sacada coberta).

• Áreas secas: Áreas da edificação cuja condição de uso 
e exposição não prevê a utilização direta de água nem 
mesmo durante a limpeza (por exemplo, quartos, salas 
e escritórios).

As áreas molhadas recebem tratamento por membranas es-
pecificas para cada local, que impedem a passagem da água 
para o interior da edificação, impedindo que se infiltre nos am-
bientes tanto quanto atinja a estrutura portante. 

As áreas molháveis e áreas secas não recebem impermeabili-
zação e não podem ser lavadas com água corrente.

Tipos de Impermeabilização:

A seguir lista os materiais utilizados para impermeabilizar as 
áreas molhadas dos apartamentos de acordo com o local: 

• Banheiro, área de serviço e varanda: Aplicação em 

demãos da Argamassa Polimérica.

• Áreas Comuns - Lajes, terraços e coberturas: Manta 
ásfaltica 4mm.

O sistema de impermeabilização contempla a estanqueidade 
da edificação e conta com itens auxiliares como rejuntes, cai-
mento dos pisos, ralos, fachada, janelas, entre outros. O obje-
tivo do sistema é garantir que água seja escoada, impedindo 
a infiltração.

Para perfeito entendimento do sistema, é importante compreender 
a classificação das áreas da edificação. Veja a seguir, a definição 
dos tipos de áreas em termos de impermeabilização:

• Áreas molhadas: Áreas da edificação cuja condição de 
uso e exposição pode resultar na formação de lâmina 
d’água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por 
exemplo, banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas 
descobertas).

• Áreas molháveis: Áreas da edificação que recebem 
respingos de água decorrentes da sua condição de uso 
e exposição e que não resulte na formação de lâmina 
d’água pelo uso normal a que o ambiente se destina 

imPermeaBilização

desCrição do sistema



150

Uso, operação e ManUtenção

• Não usar ácidos, soda cáustica ou detergentes na 
limpeza dos revestimentos cerâmicos, os quais, pelo 
seu alto poder de corrosão, tendem a eliminar os 
rejuntamentos dos materiais, podendo provocar 
infiltrações generalizadas.

• Observar o nível de compactação do solo das jardineiras, 
solos muito compactados dificultam a percolação da 
água em chuvas abundantes.

• Não introduza objetos de qualquer espécie nas juntas 
de dilatação.

• Evite aquecimento não previsto sobre a superfície do piso.

• Não alterar o paisagismo com plantas que possuam raízes 
agressivas, que podem danificar a impermeabilização 
ou obstruir os drenos de escoamentos. 

• Não permitir a fixação de antenas, postes de iluminação 
ou outros equipamentos, por meio de fixação com 
buchas, parafusos, pregos ou chumbadores sobre 
lajes impermeabilizadas. É recomendado o uso de 
base de concreto sobre a camada de proteção da 
impermeabilização, sem a necessidade de remoção. 
Para qualquer tipo de instalação de equipamento 
sobre superfície impermeabilizada, o serviço deverá 

Cuidados de uso

ser realizado por meio de empresa especializada em 
impermeabilização, com o devido registro das obras.

• Manter ralos, grelhas e extravasores nas áreas 
descobertas sempre limpos. A limpeza dos ralos 
deve ser feita de modo a não danificar a tubulação, 
comprometendo assim a estanqueidade do sistema (não 
obstruir a passagem de água para a tubulação).

• Não utilizar máquinas de alta pressão, é recomendável 
que a lavagem seja feita por empresa especializada com 
o devido registro do serviço.

• Tomar os devidos cuidados com o uso de ferramentas, 
como picaretas e enxadões, nos serviços de plantio e 
manutenção dos jardins, a fim de evitar danos à camada 
de proteção mecânica existente.

• Cuidado com alterações que possam influenciar nas 
condições de permeabilidade das superfícies tratadas, 
como alteração de revestimentos, instalações de boxes, 
colocação de batedores de portas ou construção de 
jardineiras. Em caso de danos à impermeabilização 
devido a reformas ou furos inadequados, acione a 
empresa que prestou serviço ao edifício ou um especialista 
da área para consertar o problema de forma adequada. 
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• Nunca jogue água diretamente sobre o piso, mesmo nas 
áreas que estão impermeabilizadas. Tenha o hábito de 
passar apenas um pano úmido no piso regularmente, 
pois isso garantirá a conservação do revestimento e a 
perfeita utilização do imóvel.

ateNção

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas. A manutenção deve ser feita por empresas 
especializadas/ capacitadas.

• Caso haja danos à impermeabilização, não executar 
os reparos com materiais e sistemas diferentes dos 
aplicados originalmente, pois a incompatibilidade pode 
comprometer o desempenho do sistema.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA um Ano

Verificar a integridade e reconstituir 
onde necessário os rejuntamentos 
internos e externos dos pisos, 
paredes, peitoris, soleiras e ralos

Empresa especializada

Verificar a integridade da 
proteção mecânica (onde visível), 
sinais de infiltração ou falha da 
impermeabilização

Empresa capacitada

Inspecionar a camada drenante 
do jardim. Caso haja obstrução na 
tubulação e entupimento dos ralos 
ou grelhas, efetuar a limpeza

Empresa capacitada

Verificar a integridade dos sistemas 
de impermeabilização e reconstituir 
os sinais de infiltração ou as falhas 
da impermeabilização

Empresa capacitada

A CAdA 2 Anos
Verificar a presença de carbonatação 
e fungos. Empresa capacitada

ateNção

As infiltrações de água são as razões mais frequentes da de-
terioração das pinturas, causando, na maioria das vezes, des-
cascamentos, desplacamentos, bolhas e outros inconvenientes. 
Veja abaixo dicas de pontos críticos que devem ser observados: 

• Áreas próximas do rodapé (no térreo): normalmente a 
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• Qualquer furo, desgaste proposital ou acidental, ou 
rasgo que danifique a impermeabilização.

• Danificação da manta devido a instalação de 
equipamento ou reformas em geral.

• Utilização de produtos e equipamentos inadequados 
para limpeza dos reservatórios.

• Reparo e/ou manutenção por empresa não especializada;

• Exposição a temperaturas não previstas.

• Remoção da camada de proteção mecânica.

• Quaisquer alterações sobre o sistema original de piso 
entregue.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas.

Perda da GaraNtia

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Estanqueidade 5 anos

30 ou 40 cm de distância do solo, devido à infiltração 
de água. 

• Esquadrias de janelas e portas: onde houver desgaste. 

• Áreas de banheiros e cozinhas: desgaste do rejunte de 
revestimentos de pisos e rodapés devido ao contato 
direto com água e/ ou umidade. 

• Muros: por falta de proteção no topo, onde ocorre 
grande penetração de água das chuvas ou devido à 
existência de pintura em apenas um dos lados, deixando 
o outro exposto à penetração de água. 

• Teto (apartamento do último pavimento): quando a 
cobertura não possuir telhado, deixando a laje exposta 
ao tempo, quando não houver impermeabilização, ou, 
ainda, quando a impermeabilização estiver desgastada. 
Note, também, o problema devido ao entupimento de 
calhas, causando transbordamento de água das chuvas 
e consequente encharcamento da laje. 

• Jardineiras: quando a impermeabilização interna 
inexistir, não for devidamente executada com produtos 
adequados ou encontra-se desgastada.
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iNstalação e equiPameNtos de ComBate 
CoNtra iNCêNdio e PâNiCo

As instalações de combate a incêndio compreendem o con-
junto de equipamentos e peças necessárias para o combate a 
incêndio de diversos tipos.

Compõem as instalações de combate a incêndio:

• Acesso de viaturas

• Segurança Estrutural

• Compartimentação vertical 

• Saída de emergência

• Controle de material de acabamento

• Compartimentação horizontal 

• Portas Corta-fogo

• Detecção e Alarme de incêndio

• Sinalização de emergência

• Extintores de Incêndio

• Sistema de Hidrantes

• Sistema de Pressurização de Escada

Todos os equipamentos de prevenção e combate a incêndio 
listados acima foram entregues pela Construtora em perfei-
to estado de funcionamento e dentro do prazo de validade 
(extintores). A manutenção, recarga e troca deles constituem 
obrigações do condomínio.

A localização e os tipos de equipamentos instalados não 
podem ser modificados sem prévia aprovação do Corpo de 
Bombeiros. As tubulações de incêndio, quando aparentes, são 
identificadas pela cor vermelha.

Brigada de Incêndio

Após o repasse do condomínio da Construtora aos Proprietá-
rios, o síndico deverá instruir a Brigada de Incêndio, conforme 
a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado.

A Brigada de Incêndio consiste em um grupo organizado de 
pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, 
abandono de edificação, combate a princípio de incêndios e 
prestação de primeiros socorros.

Para este edifício, que entra na categoria residencial multifa-
miliar do corpo de bombeiros, todos os empregados da edifi-
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ACESSO DE VIATURA DE CORPO DE BOMBEIROS

A edificação se localiza em um entorno de fácil acesso à viatu-
ra do corpo de bombeiros, além disso, o hidrante de recalque 
está localizado na calçada em frente à edificação, garantindo 
as manobras necessárias da corporação em caso de sinistro.

SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

Os elementos estruturais como lajes, vigas e pilares, assim 
como as escadas, elevadores, dutos e antecâmaras foram exe-
cutados com especificações para atender o tempo requerido 
de resistência ao fogo conforme as instruções técnicas do Cor-
po de Bombeiros.

Os shafts são colunas verticais que percorrem toda a altura do 
prédio para a passagem de prumadas e também receberam 
tratamento de compartimentação vertical, dessa forma, toda a 
área em volta das tubulações foi selada para impedir a passa-
gem do fogo de um pavimento para o outro.

As paredes da caixa de escadas e dos elevadores possuem 
resistência ao fogo igual ou superior a 120 minutos.

desCrição do sistema

CoNCeituação do Projetocação deverão compor a brigada de incêndio e, caso não haja 
empregados, recomenda-se que haja treinamento da popula-
ção para evacuação e utilização dos equipamentos e medidas 
preventivas da edificação. 

Os brigadistas deverão possuir, obrigatoriamente, nível de 
treinamento básico ministrado por profissionais aptos a minis-
trarem o curso. Informações sobre empresas ou profissionais 
habilitados para o treinamento podem ser obtidas no site do 
Corpo de Bombeiros.

Situações de Emergência - Princípio de incêndio

1. No caso de princípio de incêndio, ligar para o Corpo de 
Bombeiros e acionar o alarme de incêndio. Automatica-
mente, os membros da brigada de incêndio devem entrar 
em ação. Dirigir-se às rotas de fuga;

2. Desligar o gás;

3. Desligar as chaves ou disjuntores gerais de energia.

4. Em situações extremas, mantenha a calma e siga as orien-
tações da brigada de incêndio.
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COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL 

Compartimentação vertical se destina a impedir a propagação 
de incêndio no sentido vertical, ou seja, entre pavimentos ele-
vados consecutivos.

A compartimentação vertical é constituída dos seguintes ele-
mentos construtivos: 

a. entrepisos corta-fogo; 

b. enclausuramento de escadas por meio de parede corta-
-fogo de compartimentação; 

c. enclausuramento de elevadores e monta-carga, poços 
para outras finalidades por meio de porta para-chama; 

Desenho esquemático indicando as paredes corta fogo em “vermelho”, os hidrantes, extintores e saídadas de emergência

d. selos corta-fogo; 

e. registros corta-fogo (“dampers”); 

Em cada pavimento há uma compartimentação de 1,20 m 
com material que possui tempo de resistência requerido ao 
fogo (TRRF) de até 120 minutos de fogo, reduzindo sua propa-
gação em caso se incêndio.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

O empreendimento possui uma rota de fuga bem determinada 
a fim de que a sua população possa abandoná-las em caso 
de incêndio, completamente protegida e que também permite 
o acesso de auxílio externo (Corpo de Bombeiros) para o com-
bate ao fogo e a retirada da população.
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É composta por portas, corredores, “halls”, passagens exter-
nas, escadas, rampas, ou outros dispositivos de saída, a ser 
percorrida pelo usuário em caso de emergência, de qualquer 
ponto da edificação, até atingir espaço aberto.

Formam um caminho contínuo, devidamente protegido, sinali-
zado com placas fotoluminescentes.

A compartimentação vertical está presente nos “shafts” e na 
fachada. 

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL 

Compartimentação horizontal se destina a impedir a propaga-
ção de incêndio no pavimento de origem para outros ambien-
tes no plano horizontal.

A compartimentação horizontal é constituída dos seguintes ele-
mentos construtivos: 

a) paredes de compartimentação.

b) portas corta-fogo.

• Não modificar o sistema de combate a incêndio.

• Não retirar, alterar ou danificar a sinalização de combate 
ao incêndio.

• Manter cuidados de uso e manutenção do sistema 
estrutural e de vedação vertical.

Cuidados de uso

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas.

• Caso sejam realizadas mudanças em suas características 
originais.

Perda da GaraNtia
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Os extintores foram posicionados em locais visíveis e em todos 
os pavimentos, desobstruídos e sinalizados. Somente devem 
ser retirados do local para manutenção (recarga, conserto ou 
revisão), para exercícios (treinamento ou instrução) e em caso 
de incêndio. Em pontos estratégicos como garagens, hall dos 
elevadores, central de gás, barrilete, dentre outros.

Os extintores servem para um primeiro combate a pequenos 
incêndios, tendo como objetivo somente a eliminação do prin-
cípio de incêndio. Leia com atenção as instruções de uso con-
tidas no corpo do extintor e, principalmente, para que tipo de 
incêndio ele é indicado.

A classe do fogo a ser extinto, em função do material combus-
tível mais comuns em incêndios residenciais são:

• FOGO CLASSE A - fogo envolvendo materiais 
combustíveis sólidos, tais como: madeiras, tecidos, 
papéis, borrachas, plásticos termoestáveis e outras fibras 
orgânicas, que queimam em superfície e profundida de, 
deixando resíduos;

• FOGO CLASSE B - fogo envolvendo líquidos e/ ou gases 
inflamáveis ou combustíveis, plásticos e graxas que se 
liquefazem por ação do calor e queimam somente em 
superfície;

desCrição do sistema

extiNtores de iNCêNdio • FOGO CLASSE C - fogo envolvendo equipamentos e 
instalações elétricas energizadas.

Como utilizar os extintores:
• Extintor de água pressurizada: Retire o pino de segurança. 

Empurre a mangueira e aperte o gatilho, dirigindo o jato 
para a base do fogo.

• Extintor de espuma mecânica: Inverta o equipamento 
dirigindo o jato, que disparará automaticamente, para 
o fogo.

• Extintor de gás carbônico (CO2): Retire o pino de 
segurança quebrando o lacre. Acione a válvula dirigindo 
o jato para a base do fogo.

• Extintor de pó químico seco (PQS) e pó A/B/C: Retire o 
pino de segurança. Empunhe a pistola difusora.

• Ataque o fogo acionando o gatilho.

Imagem esquemática de utiliza-
ção do extintor de incêndio
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• Não utilizar extintores para outras finalidades.

• Não modificar o sistema de combate a incêndio.

• Em caso de não saber manusear os extintores, durante 
incêndios, saia do local imediatamente, fechando as 
portas e janelas atrás de si, sem trancá-las, desligando a 
eletricidade e alertando os demais moradores.

• Os extintores devem ser mantidos segundo 
as especificações das Normas Brasileiras de 
Regulamentação da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. NBR 12.962 – inspeção, manutenção 
e recarga de extintores de incêndio; NBR 13.485 – 
manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de 
incêndio. Estas normas orientam sobre como estabelecer 
os procedimentos para inspeção, manutenção e recarga 
de extintores de incêndio.

• A inspeção dos extintores é o exame periódico que deve 
ser feito por pessoal habilitado, com a finalidade de 
verificar se o equipamento está em boas condições de 
uso. As inspeções devem ser realizadas mensalmente 
conforme as NBR mencionadas anteriormente. Caso 
sejam encontradas irregularidades as providências para 
solucioná-las devem ser tomadas imediatamente. 

Cuidados de uso

níveIs de mAnutenção IrregulArIdAdes

1 Lacres violados ou vencidos; quadro de instruções ilegível ou inexistente

1 e 2 Inexistência de algum componente; validade do extintor

2 ou 3
Mangueira de descarga apresentando danos, deformação ou 
ressecamento.

2

Extintor parcial ou totalmente descarregado; Mangotinho, mangueira 
de descarga ou bocal de descarga, quando houver, apresentando 
entupimentos que não sejam reparáveis durante a inspeção; Defeito no 
sistema de rodagem, transporte ou acionamento.

3

Corrosão no recipiente e/ou em partes que possam ser submetidas à 
pressão momentânea ou estejam submetidas à pressão permanente e/
ou em partes externas contendo mecanismo ou sistema de acionamento 
mecânico; Data do último ensaio hidrostático igual ou superior a 5 (cinco) 
anos; Inexistência ou ilegibilidade das gravações originais de fabricação 
ou do último ensaio hidrostático.

• A manutenção dos extintores é realizada com a finalidade 
de manter suas condições adequadas de uso, após sua 
utilização ou quando requerido por uma inspeção. 

• A manutenção pode ser feita em três níveis:
1. Nível 1: Manutenção geralmente efetuada no ato da 

inspeção, por pessoal habilitado, pode ser executada 

maNuteNção PreveNtiva

• As irregularidades variam de acordo com os seguintes 
níveis de manutenção:
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano
Verificar a validade e se necessário 
recarregar os extintores

Equipe de manutenção 
local/empresa 
especializada

A CAdA 5 Anos Teste hidrostático dos extintores Empresa especializada

GaraNtia deClarada

• Caso sejam realizadas mudanças em suas características 
originais.

• Caso não sejam feitas as inspeções.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas.

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Desempenho do material - lâmpadas (falhas 
de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

no local onde o extintor está instalado, ou seja, não há 
necessidade de removê-lo para oficina especializada.

2. Nível 2: Este nível requer execução de serviços com 
equipamento e local apropriados e por pessoal 
habilitado.

3. Nível 3 ou vistoria: É o processo de revisão total do 
extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, 
também requer equipamento e local apropriados e 
pessoal habilitado.

• Os registros das manobras de recarga e ensaios dos 
extintores são uma documentação obrigatória e deverão 
ser arquivados junto com a documentação condominial 
de forma organizada e prontamente recuperável.

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.
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Sistema destinado a fornecer iluminação suficiente ao trânsito 
de pessoas. Em caso de falta de abastecimento da rede con-
cessionária de energia, a iluminação é acionada automatica-
mente. A iluminação de emergência tem como objetivo suprir 
a falta de energia da rede pública, seja em condições normais 
ou em caso de emergência. No projeto foi selecionado o siste-
ma pelo bloco autônomo.

São luminárias autônomas independentes, cada qual possui 
circuito próprio, com retificador, inversor e bateria. Modelo 
com lâmpadas de LED, autonomia superior a 2h (duas horas) 
e fixação através de parafusos e buchas.

desCrição do sistema

ilumiNação de emerGêNCia

Imagem ilustrativa da lâmpada 
de emergência 

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

A manutenção deste sistema tem que ser exercida por profis-
sionais qualificados e feita periodicamente, observando espa-
ço livre, iluminação adequada, pontos de energia disponíveis 
e, se necessário, simulação para verificar o correto funciona-
mento, sendo que cada situação difere de outra.

ateNção

Cuidados de uso

• Não desligar o disjuntor que alimenta o sistema de 
iluminação de emergência, para que o sistema possa 
funcionar perfeitamente em caso de falta de energia elétrica.

• Quando necessária a troca de lâmpadas das luminárias, 
verificar a mesma potência e tensão (voltagem).

• Não molhar as luminárias.

maNuteNção PreveNtiva
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GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

• Qualquer mudança no sistema que altere suas características 
originais.

• Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação 
causados por sobrecarga de tensão ou descargas 
atmosféricas.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por empresa especializada.

desCrIção prAzo

Desempenho do material - lâmpadas (falhas 
de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 2 meses

Simulação de falta de energia 
elétrica, desligando o disjuntor 
correspondente. Após 15 (quinze) 
minutos, verificar se todas as 
luminárias estão acesas.

Equipe de manutenção 
local

As portas corta-fogo são empregadas para proteger as esca-
das de emergência em situação de incêndio, possibilitando 
que fiquem livres do fogo, do calor e da fumaça enquanto são 
utilizadas para o abandono dos edifícios.

As PCF (Porta Corta Fogo) possuem a função de bloquear a 
entrada de gases e calor na escada de incêndio para reduzir a 
propagação do fogo e prover para que as escadas sejam um 
ambiente adequado para fuga de pessoas em caso de sinistro.

desCrição do sistema

Portas Corta FoGo

Os selos das Portas Corta-Fogo devem ser mantidos em boas condições de 
visualização
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• As portas corta-fogo devem permanecer sempre fechadas, 
com auxílio do dispositivo de fechamento automático.

• Uma vez aberta a porta, para fechar basta soltá-la. Não 
é recomendado empurrá-la para seu fechamento.

• É terminantemente proibida a utilização de calços ou 
outros obstáculos que impeçam o livre fechamento 
da porta, podendo causar danos e comprometer a 
segurança dos ocupantes do edifício.

• Não trancar as portas com cadeados ou trincos.

• É vedada a utilização de pregos, parafusos e aberturas 
de orifícios na folha da porta, pois podem alterar suas 
características gerais, comprometendo o desempenho ao 
fogo e do sistema de pressurização da escadaria.

• Quando for efetuada a repintura das portas, não pintar 
a placa de identificação do fabricante, selo da ABNT, 
Inmetro, nem remover a placa luminescente.

• O conjunto porta corta-fogo não deve ser lavado com água 
ou qualquer produto químico. A limpeza das superfícies 
pintadas deve ser feita com pano levemente umedecido em 
água e pano seco para que a superfície fique seca.

Cuidados de uso

• Para evitar o ataque dos produtos químicos, a limpeza 
das folhas das portas corta-fogo e do piso ao redor 
destas, deve obedecer às instruções do fabricante.

• No caso de aplicação de nova pintura, devem ser 
seguidas as instruções do fabricante para assegurar a 
eficácia do tratamento anticorrosivo.

ateNção

• No piso ao redor da porta não devem ser utilizados produtos 
químicos, como água sanitária, removedores e produtos 
ácidos, pois são agressivos à pintura e, consequentemente, 
ao aço que compõe o conjunto da porta.

• Não fixar objetos nas portas.

• Devem abrir no sentido de saída.

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente aos 

maNuteNção PreveNtiva
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 mês

Verificar visualmente o fechamento 

das portas e, se necessário, realizar 

a regulagem

Equipe de manutenção 

local

A CAdA 3 meses

Aplicar lubrificante nas dobradiças 

e maçanetas para garantir o seu 

perfeito funcionamento

Equipe de manutenção 

local

A CAdA 3 meses

Verificar abertura e fechamento 

a 45°. Se for necessário fazer 

regulagem, chamar empresa 

especializada

Equipe de manutenção 

local

A CAdA 6 meses

Verificar funcionamento e integridade 

das portas e, se necessário, realizar 

ajustes

Equipe de manutenção 

local/ empresa capacitada

mesmos. As ações de manutenção devem ser executadas 
por empresa capacitada ou especializada.

• Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo.

• É vedada ao usuário a utilização de pregos, parafusos e 
abertura de furos na folha da porta, que podem alterar 
suas características gerais.

• Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido à 
ligação de vários equipamentos no mesmo circuito.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada ou capacitada.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano
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Sinalização de emergência é o conjunto de sinais visuais que 
indicam, de forma rápida e eficaz, a existência, a localização 
e os procedimentos referentes a saídas de emergência, equi-
pamentos de segurança contra incêndios e riscos potenciais da 
edificação ou áreas relacionadas a produtos perigosos.

As sinalizações de “Orientação e Salvamento” e de “Equipa-
mentos de Combate e Alarme” deste imóvel apresentam efeito 
fotoluminescente e são complementadas com a indicação de 
rotas de saída, de obstáculos e riscos existentes nessas rotas, 
como: pilares, paredes, desníveis no piso, rebaixos no teto e 
outros.

desCrição do sistema

siNalização de emerGêNCia

Modelos de sinalização dos equipamentos contra incêndio

• Não modificar o sistema de combate a incêndio.

• Não retirar, alterar ou danificar a sinalização de combate 
ao incêndio.

• Periodicamente, verificar o estado das placas 
de sinalização das áreas de fuga e conferir seu 
posicionamento tomando como referência o projeto 
aprovado.

• Os elevadores não devem ser utilizados para evacuação 
da edificação.

Cuidados de uso

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Placas quebradas, manchadas ou riscadas No ato da entrega

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas.

Perda da GaraNtia
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Acionador Manual

Os Acionadores Manuais são ativados pelos usuários em caso 
de incêndio e disparam os alarmes sonoros. 

O sistema conta com elemento de alarme do tipo rearmável, 
possui um interruptor que ao ser acionado em uma emergên-
cia, enviará um sinal para a central de alarme de incêndio por 
aumento de corrente no laço de alimentação.

Importante: este produto vem acompanhado da chave para 
rearme do dispositivo após um acionamento.

1 - Imagem ilustrativa - Acionador manual

2 - Imagem ilustrativa - Sirene para alarme de incêndio

1 2

oPeração

Com o acionador em funcionamento normal, Não acionado, 
o LED indicativo ficará piscando na cor Verde. Ao ser Acionado 
o LED indicativo ficará continuamente aceso na cor Vermelha.

Para sinalizar a ocorrência de incêndio ou situação de emergên-
cia, pressione o atuador frontal do acionador no local indicado.

Para realizar o rearme, insira a chave de liberação no local indi-
cado e gire no sentido horário para rearmar o dispositivo.

Quando o dispositivo está em funcionamento normal (sem alar-
me) a saída de contato seco C permanece com NA (Normal-
mente Aberto), ao ser acionado o dispositivo fecha o contato.

desCrição do sistema

sistema de deteCção e alarme de iNCêNdio
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Imagem da central de alarmes instalada na guarita/portariaImagem do acionador de alarme instalado nas áreas comuns
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• Recomenda-se o uso de no-break ou fonte auxiliar, a 
fim de se evitar descontinuidade do sistema em caso de 
interrupção do fornecimento de energia.

• Não utilizar os acionadores manuais indevidamente, ou 
fora de situações de emergência.

• Não pinte o produto.

• Para a limpeza, use somente uma flanela umedecida 
com água.

• Não use limpadores ou solventes, pois podem danificar 
o gabinete plástico e infiltrar-se no produto, causando 
danos permanentes.

Cuidados de uso

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses
Vistoria completa no sistema  instalado 
e realização de manutenções. Empresa capacitada

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

GaraNtia deClarada

• Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo 
dos equipamentos e reparos, efetuados por pessoas ou 
empresas não especializadas.

• Alterações no sistema, infraestrutura, posicionamento e 
equipamentos originalmente instalados.

• Em caso do não atendimento às especificações do 
manual do fabricante dos equipamentos.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada ou capacitada.

Perda da GaraNtia

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 mês
Verificar o funcionamento conforme 
instruções do fornecedor.

Equipe de manutenção
local/ empresa capacitada
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A caixa de hidrante possui mangueira específica que permite com-
bater o fogo com segurança em qualquer ponto do pavimento. O 
sistema de hidrantes é alimentado pelo reservatório, tendo a ca-
pacidade de reserva adequada para atender as pressões mínimas 
exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

O sistema de hidrantes deve ser utilizado apenas pelos ocupan-
tes do edifício que forem treinados para combater incêndios. Eles 
foram posicionados de forma visível, desobstruídos, sinalizados 
e devem permanecer nestas condições obrigatoriamente, sendo 
proibido o manuseio do sistema para uso e finalidade indevidos.

RESERVA DE INCÊNDIO

Existe, nos reservatórios superiores do edifício, um volume de 
água para o combate a incêndio, reserva para HI = 16m3, que 
em hipótese alguma pode ser utilizado para consumo ou esvazia-
do completamente (exceto para limpeza do reservatório).

Pelas tubulações das prumadas de incêndio, a água do reserva-
tório é distribuída, alimentando os sistemas de hidrantes, através 
de motobomba centrífuga e cilindro de pressão (pressurizador).

desCrição do sistema

sistema de hidraNtes

Legenda:
1.  Abrigo para mangueira tipo 

embutir

2.  Registro globo angular 45º

3.  Adaptador de engate rápido 
Storz

4. Mangueira de fibra com 

revestimento interno de 
borracha 

5. Esguicho cônico tipo 
agulheta

6. Cesto basculante

7. Chave de mangueira

Imagem ilustrativa dos componentes de um hidrante
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Desenho esquemático do sistema de hidrantes contendo reservatórios, bombas, hidrantes dos pavimentos e hidrante de passeio (dispositivo de recalque)



170

Uso, operação e ManUtenção

• O sistema de combate a incêndio não pode ser modificado 
e o volume de reservação não pode ser alterado.

• Não acionar a bomba de incêndio com o registro do 
hidrante fechado.

• Não utilizar a mangueira do hidrante para qualquer 
finalidade que não seja a de combate a incêndio.

Cuidados de uso

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 mês

Verificar a estanqueidade do sistema, 
das tubulações e registros inclusive 
hidrantes no passeio

Equipe de manutenção local

Acionar a bomba de incêndio (para 
tanto, pode-se acionar o dreno da 
tubulação ou ter uma mangueira 
instalada para dar vazão ao sistema) 
ou por meio da botoeira ao lado do 
hidrante. 

Devem ser observadas as orientações 
da companhia de seguros do 
edifício ou do projeto de instalações 
específico

A CAdA 6 mês

Verificar a estanqueidade dos 
registros de gaveta

Abrir e fechar completamente os 
registros dos subsolos e da cobertura 
(barrilete) evitando emperramentos 
e os mantendo em condições de 
manobra

Efetuar manutenção nas bombas

Empresa especializada

A CAdA 1 Ano Revisar as mangueiras e hidrantes

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1
semAnA

Verificar o nível dos reservatórios e 
o funcionamento das torneiras de 
boia e a chave de boia para controle 
do nível

Equipe de manutenção local

ateNção!
Os registros dos testes e revisões do sistema de hidrantes são 
uma documentação obrigatória e deverão ser arquivados jun-
to com a documentação condominial de forma organizada e 
prontamente recuperável.
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GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

• Danos decorrentes de objetos estranhos no interior do 
equipamento que prejudiquem ou impossibilitem o seu 
funcionamento ou nas tubulações.

• Danos decorrentes de quedas acidentais, mau uso ou 
manuseio inadequado.

• Instalação de equipamentos ou componentes 
inadequados ao sistema.

• Danos decorrentes por impacto ou perfurações em 
tubulações (aparentes, embutidas ou requadradas).

• Instalação ou uso incorreto dos equipamentos.

• Manobras indevidas, com relação a registros, válvulas e 
bombas.

Perda da GaraNtia

• Reparos em equipamentos por pessoas não autorizadas 
pelo Serviço de Assistência Técnica.

• Se constatada aplicação ou uso de peças não originais 
ou inadequadas, ou adaptação de peças adicionais sem 
autorização prévia do fabricante.

• Se constatado nos sistemas hidráulicos pressões 
(desregulagem da válvula redutora de pressão) fora dos 
parâmetros dos projetos.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas.
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É a instalação que permite a fuga dos usuários em um edifí-
cio durante a ocorrência de incêndio por uma escada livre de 
fumaça. 

Neste imóvel, a escada é dotada de um sistema que injeta 
grande volume de ar, criando pressão positiva e evitando a en-
trada de fumaça na mesma. A pressurização da escada tem o 
objetivo de manter o ambiente livre de fumaça e gases tóxicos.

O acionamento do sistema de pressurização se dará automa-
ticamente através dos periféricos do sistema de detecção de 
incêndio, podendo ser acionado manualmente através de acio-
nadores manuais presentes na antecâmara e na portaria do 
edifício, local onde haverá constante vigilância humana.              

Em especial na casa de máquinas do sistema de pressurização, 
o detector de fumaça terá laço único e atuação diferente dos 
demais. Caso seja acionado deverá impedir a partida do gru-
po motoventilador, inibindo o funcionamento do sistema.

O cômodo de pressurização da escada de emergência possui 
um detector de fumaça com laço exclusivo e independente, na 
eventualidade deste detector ser acionado, sua função será in 
terromper o funcionamento do sistema de pressurização para 
evitar insuflar fumaça no interior das escadas.

desCrição do sistema

sistema de Pressurização de esCadas O sistema empregado na edificação é composto por:

Filtro de ar para pressurização:
• Filtro: metálico classe g1 
• Fabricante: TROX
• Modelo: VDF-FMB
• Vazão total: 13.000 m3/h
• Vazão máxima por placa: 3.800 m3/h

Grupo motoventilador:
• Fabricante: OTAM
• Modelo: RLD-Q-560
• Vazão: 13.000 m3/h
• Potência absorvida: 9,08cv
• Motor: WEG-10cv/4polos/60hz

Ponto de energia para alimentação do ventilador:
• Tensão: 220/380 v
• Fases: 3 fases
• Frequência da rede: 60hz 

• Potência: 10cv
Grelhas para insuflamento de ar:

• Fabricante: TROX
• Modelo: VAT-AG (com registro)

• Vazão por grelha: 1.857m3/h
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Desenho esquemático genérico de um sistema de pressurização de escadas 
(Referência: IT nº 13: Pressurização de escada de segurança)

Damper controle da pressão na caixa de escada:
• Fabricante: TROPICAL
• Modelo: KUL-E (contrapeso)
• Dimensões: 59,7cm x 51,5cm
• Vazão máxima: 4.600m3/h

Veneziana:
• Fabricante: TROX
• Modelo: WGK-AL 597 x 522
• Vazão máxima: 4.600m3/h

Damper para controle da vazão do ventilador
• Fabricante: TROX
• Modelo: JA-AL (com registro)
• Dimensões: 90,0cm x 60,0cm
• Vazão máxima: 13.000m3/h

Veneziana para duto de sucção:

• Fabricante: TROX OU TROPICAL
• Modelo: WGK-AL - 1197 x 997
• Vazão máxima: 13.000m3/h

O quadro elétrico para acionamento do ventilador centrífugo 
estão localizados na casa de máquinas da pressurização.

A tomada de ar vem do jardim no 1º pavimento. O ar segue em 
dutos revestidos por paredes resistentes ao fogo (TRRF = 120 min).
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• Seguir as instruções do fabricante do equipamento.

• Não obstruir as entradas e saídas de ventilação e os dutos 
de ar e as grelhas de ventilação da escada pressurizada.

• Verificar o funcionamento dos ventiladores do sistema de 
pressurização da escada de fuga, a fim de confirmar que 
cada ventilador esteja operando.

• Verificar a regulagem das grelhas das venezianas do 
sistema de pressurização das escadas, por empresa 
especializada.

Cuidados de uso

Desenho esquemático do sistema de pressurização de escadas 

Imagem ilustrativa da grelha de ventilação da escada pressurizada
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• Qualquer mudança no sistema que altere suas 
características originais.

• Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação 
causados por sobrecarga de tensão ou descargas 
atmosféricas.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada.

Perda da GaraNtia

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 mês

Acionar o ventilador, para que não 
haja desgaste ou emperramento de 
motores parados por muito tempo

Equipe de manutenção 
local

Realizar a manutenção dos 
ventiladores que suportam os sistemas 
de pressurização da escada, a fim de 
garantir seu perfeito funcionamento

Empresa especializada

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente aos 
mesmos. As ações de manutenção devem ser executadas 
por empresa capacitada ou especializada.

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

maNuteNção PreveNtiva

• Manter as grelhas de passagem de ar sempre limpas e 
desobstruídas.

• Nota: a sala do moto-ventilador possui um detector de 
fumaça de laço exclusivo e independente. Isso significa 
que, em uma situação de incêndio, se for detectada 
fumaça na sala do ventilador, o sistema de pressurização 
será inibido, para evitar insuflar fumaça na escada 
de segurança. É necessário frisar a importância de 
manter todos os detectores, em especial o da sala de 
ventiladores, em perfeito estado de uso.
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A central de gás está localizada no 1º pavimento.

O empreendimento possui pontos de gás e a instalação se 
encontra pronta para o uso. 

Os reguladores de gás de 1º estágio estão localizados na cen-
tral de gás; os de 2º estágio estão localizados nas garagens 
inferior e superior, a depender da prumada da unidade, e os 
regulares de 3º estágio estão nas cozinhas dos apartamentos. 
Eles deverão ser fechados em caso de incêndio ou de manu-
tenção.

A predisposição para medição de gás individualizada, que se 
encontra na área de serviço abaixo do tanque de louça, não 
pode ser enclausurada pela execução de armários, em nenhu-
ma hipótese. 

A gestão do consumo de gás das unidades é de responsabili-
dade da administração do condomínio (síndico).

Certifique-se de contratar uma empresa especializada para exe-
cutar a instalação dos aparelhos na rede de gás, com registros de 
fechamento no ponto de consumo e vedação adequada.

Na área comum, há um ponto de gás no salão de festas, do-
tado de registro esfera.

Nas unidades privativas os pontos de gás estão localizados 
na cozinha. 

As instalações de gás combustível destinam-se ao transporte 
de gás, oriundos da rede de abastecimento até os equipa-
mentos de consumo (fogão, forno, sistema de aquecimento de 
água e cozinha das áreas comuns). Constitui-se de registros, 
prumadas, ramais e pontos de alimentação. As tubulações de 
gás, quando aparentes, são identificadas pela cor amarela.

O fornecimento de gás LP encanado para os apartamentos e 
área comum obedece às normas da ABNT e conta com projeto 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

As tubulações, o medidor de consumo geral, as válvulas regu-
ladoras de pressão e os demais dispositivos necessários para 
o funcionamento do sistema foram testados e estão aprovados 
para o uso. 

Quando os registros de gás, estiverem em posição paralela 
aos tubos, significa que estão abertos, quando estiverem em 
posição perpendicular, estão fechados.

iNstalação de Gás GlP

desCrição do sistema
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Imagem ilustrativa do registro de gás na cozinha dos apartamentos e o ponto de alimentação 
na área de serviço

Consulte os Desenhos Técnicos para a localização exata.

Instalação de Fogão e Cooktop

Para a instalação do fogão ou cooktop à gás será necessário fazer 
o recorte na bancada da cozinha com profissional especializado.

As unidades possuem já instalado o ponto de gás. Nesses casos, 
a instalação é feita conectando o registro da mangueira do fogão 
ao registro borboleta fechado no ponto de consumo.

A conexão do fogão ao ponto de gás deve ser feita com man-
gueira fabricada segundo as normas técnicas vigentes, possuir 
garantia de fabricação de acordo com os padrões de segurança, 
ser de material em tubo flexível metálico e estar dentro do prazo 
de validade.

Para evitar deterioração que possa causar escapamento de gás, o 
tubo flexível não deve estar em contato com superfícies quentes, as 
conexões devem estar em boas condições e bem apertadas.

Sempre que for deixar o apartamento vazio por muito tempo man-
tenha o registro borboleta do ponto de gás fechado.

A execução desse serviço por empresas não especializadas, poderá 
representar prejuízos, riscos de segurança por não utilizarem mate-
rial adequado para gás encanado como mangueiras de plástico e 
conexões de qualidade duvidosa e perda da garantia dos serviços.

Sempre contrate empresa especializada com profissional 
habilitado para a emissão de ART (Anotação de Respon-

sabilidade Técnica).
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• Sempre que não houver utilização constante, mantendo 
os registros fechados.

• Nunca teste ou procure vazamentos num equipamento, 
tubulação ou medidor de gás utilizando fósforo 
ou qualquer outro meio que provoque chama. É 
recomendado o uso de espuma de sabão.

• Os ambientes onde se situam os aparelhos a gás e os 
medidores devem permanecer ventilados para evitar 
o acúmulo de gás que pode provocar explosão. Não 
bloqueie a ventilação desses ambientes e não elimine 
ou reduza as áreas de ventilação (janelas ou portas 
ventiladas).

• Quando for necessário passar a tubulação de gás por 
trás do fogão, ou quando a distância do ponto de gás e 
o fogão for maior que 90 cm, utilize tubo de cobre e não 
mangueira de PVC.

• Não pendurar objetos nas instalações (tubulações).

• O registro geral, bem como o regulador de pressão, só 
poderão ser manuseados por profissional autorizado 
pela empresa contratada para manutenção.

Cuidados de uso

• Leia com atenção os manuais que acompanham os 
equipamentos a gás.

• Em caso de vazamentos de gás que não possam ser 
eliminados com o fechamento de um registro ou torneira, 
chame a empresa responsável pela instalação do gás.

• Para execução de qualquer serviço de abastecimento, 
modificação, manutenção ou instalação de equipamentos 
a gás, contrate empresas especializadas ou profissionais 
habilitados pela instaladora e utilize materiais (flexíveis, 
conexões, etc.) adequados.

• Mantenha as tubulações de gás identificadas com a cor 
amarela ou placas que a identifiquem como “GÁS” a 
cada dois metros.

• Todos os ambientes que possuem pontos de consumo de 
gás devem garantir ventilação permanente.

VAZAMENTOS DE GÁS

• Caso seja verificado vazamento de gás em algum 
aparelho, como fogão ou forno, fechar imediatamente 
os registros de segurança do equipamento e da área.

• Manter os ambientes ventilados, abrir as janelas e portas, 
não utilizar nenhum equipamento elétrico nem acionar 
qualquer interruptor.
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ateNção

• Tubulações aparentes devem ser mantidas com proteção 
até a dois metros do chão contra impactos que possam 
danificá-la.

• É fundamental que a instalação do mangote (mangueira 
que liga o ponto de saída do gás ao fogão) seja revestida 
com tecido de aço ou similar. Não permitir o uso de 
mangotes de borracha, pois com a proximidade do 
forno, o calor emitido poderá derretê-lo, ocasionando 
vazamento, com possibilidade de incêndio ou explosão. 

• Ao sentir cheiro de gás em algum ambiente, não acender 
a luz, não fumar, não acender fósforo ou isqueiro, nem 
ligar o celular. Abrir as janelas e verificar se todas as 
saídas de gás do seu fogão estão fechadas. Se não 
estiverem, feche-as. Persistindo o cheiro forte, fechar 

a válvula do gás do seu local. Caso o cheiro persista, 
comunicar imediatamente a empresa responsável, pois 
o vazamento poderá estar na tubulação ou entrada de 
gás.

• Não coloque panos de prato ou outros objetos que 
possam pegar fogo na tampa do fogão ou perto dos 
queimadores.

• Não acenda um queimador quando ele ainda estiver 
molhado. A chama sairá irregular e poderá apagar-se, 
causando vazamentos de gás.

• Nunca encha demais as panelas, pois, ao ferver, seu 
conteúdo poderá derramar, apagando a chama dos 
queimadores e provocando vazamentos de gás.

• Fornos de acendimento automático somente poderão ser 
ligados desde que estejam com suas portas abertas.

• Na falta de energia elétrica, certifique-se de que nenhum 
botão de controle do fogão esteja aberto antes de usar 
um fósforo para acender a chama.

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

maNuteNção PreveNtiva

• Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca. 

• Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (ex.: 
ventilador, exaustor). 

• Informar ao zelador/gerente predial e acionar a 
concessionária competente, fornecedor dos equipamentos 
ou Corpo de Bombeiros para as providências de solução 
do problema.
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

quAndo
neCessÁrIo

Verificar as condições da mangueira 
de ligação da tubulação ao 
eletrodoméstico e trocar

Equipe de manutenção
local/ Empresa 
especializada

A CAdA 6 meses
Revisar a instalação da central e dos 
medidores

Fornecedor ou empresa
especializada

perIodICAmente,
ou quAndo dA 
renovAção do 

AvCb

Fazer o teste de estanqueidade do 
gás*

Fornecedor ou empresa
especializada

*Após o teste de estanqueidade, a empresa que realizou o tes-
te deverá emitir um laudo com registro de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) para ser arquivado junto com as 
documentações do condomínio.

GaraNtia deClarada

• Quando forem feitas alterações em prumadas, ramadas 
e pontos de alimentação sem o acompanhamento de 
empresa especializada.

• Quando da ocorrência de incêndios provocados por 
mau uso ou ausência de manutenção.

• Se for verificado que a pressão utilizada não é a 
especificada no projeto.

• Se as instalações sofrerem impactos ou perfurações.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Equipamentos 1 ano

Instalação 3 anos

Integridade e estanqueidade 5 anos

• Os serviços que envolvam substituição de qualquer um 
dos componentes devem ser executados pelo fabricante 
ou por empresas por ele credenciadas.

• A manutenção deve ser de responsabilidade do síndico 
ou administrador da edificação. A qualquer momento, 
deve ser providenciada a regulagem ou substituição dos 
elementos que não estejam em perfeitas condições de 
funcionamento. 

• É de responsabilidade do consumidor manter as condições 
de operação e segurança da rede de distribuição interna.
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iNstalação elétriCa

Entrada de Energia: O edifício foi concebido com entrada única de energia, baixa tensão, a ser fornecida pela concessionária, em sistema trifásico de 220/127V – 
60Hz, com neutro aterrado. 

Quadros de Força e 
QDC do Condomínio

Distribuição
A distribuição de energia ocorre 

verticalmente pela torre através de cabos 
em eletrodutos nos shafts

Medidores

Os medidores das unidades 
estão localizados nos halls, a 

partir deles, a energia é 
direcionada aos QDC’s

Alimentação de Entrada
Entrada de energia conforme 

especificação da CEMIG – 2º pavimento

QDC’s do condomínio estão 
localizados no 2º pavimento
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eNtrada de eNerGia e quadros Gerais

Entrada de Energia 

O edifício foi concebido com entrada única de energia, baixa 
tensão, a ser fornecida pela concessionária Cemig, em sistma 
trifásico de 220/127V, com neutro aterrado. 

O ponto de entrega pela concessionária será na caixa ZC lo-
calizada na rua Oliver.

Alimentadores Principais e Medidores 

As caixas de medidores dos apartamentos estão localizadas 
agrupadas em grupos de medidores. Foram previstos medido-
res individualizados por unidade. 

Foi prevista infraestrutura de medição remota, conforme pres-
crições das normas da concessionária. Está infraestrutura con-
siste em caixas de passagem, tubulações e cabeamento. 

Das proteções localizadas após cada medidor, os alimenta-
dores seguem até os Quadros de Distribuição de Circuitos 
(QDC’s), situados no interior das unidades. 

desCrição do sistema

Imagem ilustrativa da entrada de energia do empreendimento
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Quadros Elétricos 

Cada apartamento possui um Quadro de Distribuição de Cir-
cuitos (QDC) localizado na área de serviço. 

Os quadros são aterrados e dispõem de barramentos de cobre 
eletrolítico, conforme especificações dos diagramas unifilares, 
com suporte para às condições mecânicas de curto circuito. O 
barramento do neutro terá as mesmas dimensões da fase, com 
espaço suficiente para conexões com terminais. 

Deverá ser respeitado o espaço destinado aos disjuntores re-
servas previstos nos quadros. As características construtivas 
dos painéis elétricos encontram-se indicadas nos diagramas. 

As proteções dos quadros serão seletivas. O esquema de ater-
ramento é o TN-S.

Proteções 

Os quadros são dotados dos seguintes dispositivos de proteção: 

• Disjuntores termomagnéticos: utilizados para proteção 
direta do circuito contra sobrecarga. Os disjuntores 
termomagnéticos não poderão ser alterados por outras 
de diferentes capacidades (amperagem), pois tal atitude 
pode provocar danos na instalação.Imagem ilustrativa da entrada de energia do empreendimento
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• Dispositivo diferencial residual (DR): adotados nos 
quadros de apartamentos e Condomínio Geral, são 
dispositivos para proteção da instalação contra surtos, 
provenientes da rede ou descargas atmosféricas. Os 
dispositivos diferenciais residuais (DR) promovem 
proteção contra choques elétricos por corrente de fuga a 
terra, garantindo a proteção de pessoas. Quando ocorre 
o desarme do mesmo, isto indica fuga de corrente na 
instalação, ou seja, algum circuito está com fuga de 
corrente e deve-se chamar um profissional habilitado 
para detectar o problema.

• Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS): 
utilizados para proteção contra corrente de fuga (curto 
circuito). Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS) 
promovem proteção contra surtos vindos através da 
rede, e deverão ser verificados periodicamente através 
da sinalização visual (luz no próprio equipamento). Uma 
vez que a luz esteja apagada, o dispositivo deve ser 
trocado.

Imagem ilustrativa do QDC de uma unidade

Nunca retire estes equipamentos do quadro. 



185

Uso, operação e ManUtenção

Cuidados de uso

• Quaisquer atividades realizadas no sistema de instalação 
elétrica deve ser realizada por profissional especializado/
capacitado munido de EPI (equipamento de proteção 
individual) adequado.

• Não fure nas proximidades dos quadros elétricos de 
distribuição.

• Não ligue aparelhos diretamente nos quadros.

• Verifique a carga dos aparelhos a serem instalados, a 
fim de evitar sobrecarga da capacidade do circuito que 
alimenta a tomada e garantir o seu funcionamento nas 
condições especificadas pelos fabricantes e previstas em 
projeto.

• Não alterar as especificações dos disjuntores 
(diferencial, principal ou secundários) localizados nos 
quadros de distribuição das edificações, pois estes estão 
dimensionados em conformidade com a capacidade dos 
circuitos e aderentes às normas brasileiras e possuem a 
função de proteger os circuitos de sobrecarga elétrica. 
Os quadros deverão possuir esquema identificando 
os circuitos e suas respectivas correntes suportadas 
(amperagem).

• Utilizar somente equipamentos com resistências blinda-
das, pois os quadros possuem interruptor DR (Diferencial 
Residual), que têm função de medir as correntes que en-
tram e saem do circuito elétrico e, havendo eventual fuga 
de corrente, como no caso de choque elétrico, o compo-
nente automaticamente se desliga. Sua função principal 
é proteger as pessoas que utilizam a energia elétrica.

• Em caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do cir-
cuito atingido se desligará automaticamente. Neste caso, 
religar o componente. Caso volte a desligar, significa so-
brecarga contínua ou curto em algum aparelho ou no 
próprio circuito, o que torna necessário solicitar análise 
de profissional habilitado.

• Em caso de emergência ou incêndio, desligue a chave 
geral do quadro de distribuição.

• As portas e tampas dos mesmos não podem ficar obstruídas.

• Não permitir presença de materiais inflamáveis, mate-
riais explosivos, poeiras em locais onde existam equi-
pamentos elétricos em geral (quadros, cabos, bombas, 
motores).

• Lembrar que na ocorrência de incêndio em equipamen-
to elétrico, utilizar extintor (gás carbônico, pó químico) 
- Classe BC. Nunca usar água ou outro agente que a 
contenha em sua composição.

• As conexões entre condutores e equipamentos através 
de terminais devem ser compatíveis, para se evitar efeito 
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galvânico, evitando-se corrosões entre materiais, o que 
provoca resistência, dificultando a passagem da corrente 
elétrica e consequentemente aquecimento indesejado.

• Todos os quadros de distribuição de circuitos deverão 
possuir suas partes energizadas inacessíveis e espaços 
reservas conforme o projeto.

ateNção

• Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum 
circuito ou instalação inteira, a causa pode ser uma 
sobrecarga ou um curto. Desligamentos frequentes 
são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus 
disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente 
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca 
de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente 
requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos por outros 
de maior bitola (seção).

• Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave 
automática de proteção contra choques elétricos 
(dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem 
causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes 
e, principalmente, se as tentativas de religar a chave 
não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, 
que a instalação elétrica apresenta anomalias internas 
somente identificáveis por profissionais qualificados.                                 

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema. 

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente aos 
mesmos. As ações de manutenção devem ser executadas 
por empresa capacitada ou especializada.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

dIArIAmente

Verificar o quadro sinóptico 
que monitora o funcionamento, 
pane das bombas e 
queimadores a gás.

Equipe de manutenção 
local

A CAdA mês

Checar os componentes do 
quadro elétrico de comando 
e dos demais componentes 
elétricos e eletrônicos

Equipe de manutenção
Local/ empresa 
capacitada

A CAdA 6 meses

Testar disjuntores, contatos e 
sistemas complementares. Se 
necessário, efetuar reparos

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

A desativação ou remoção da chave significa a 
eliminação de medida protetora contra choques elétricos 
e implica riscos graves para os usuários.
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Atenção!

Os profissionais designados a realizar os trabalhos de manu-
tenção preventiva ou corretiva em instalações elétricas, devem 
ser treinados e habilitados na NR 10.

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Serviços: Problemas com as instalações elétricas 3 anos

Desempenho e instalação dos equipamentos 1 ano

Perda da GaraNtia

• Se for feita qualquer mudança no sistema de instalação que 
altere suas características originais.

• Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros de 
capacidade diferente da instalada e especificada em projeto.

• Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos danificados, 
chuveiros ou aquecedores elétricos sem blindagem, 
desarmando os disjuntores e DR.

• Se for constatada a sobrecarga nos circuitos devido à 
ligação de vários equipamentos ligados ao mesmo 
tempo no mesmo circuito (inclusive uso de plugues e 
benjamins).

• Temperatura de trabalho com equipamentos superior a 
60ºC.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano

*Verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição.
*Medir corrente em cada circuito.
*Manobrar todos os disjuntores.
*Verificar o status dos DPS instalados.
*Apertar todas as conexões.
*Testar o DR, através de botão de teste.
*Verificar se não existe aquecimento excessivo.

Empresa capacitada
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ComPoNeNtes Gerais

ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

A distribuição dos pontos de iluminação e tomadas específico 
obedece ao layout de equipamentos sugerido. 

Todas as tomadas são do tipo 2P + T, conforme norma NBR 
14136. A especificação de corrente das tomadas deverá estar 
coerente com os plugs de cada equipamento. 

Antes da conexão dos equipamentos aos pontos previstos, de-
verá o ser observados os valores de potência indicados nos 
diagramas. 

ATENÇÃO!

Os chuveiros elétricos, aquecedores instantâneos de 
água, devem estar em conformidade com as normas 
pertinentes, de forma que as correntes de fuga dos equi-
pamentos, quando ensaiados, não excedam à 15 mA 
(quinze miliampère). Todos os chuveiros deverão ser com-
patíveis com a ligação em DR e conectados à instalação 
corretamente.

Nas áreas comuns, garagens e halls, serão entregues luminá-
rias específicas com sensor de presença. 

usiNa FotovoltaiCa

Na cobertura técnica da edificação foram instaladas placas de 
geração de energia a partir do sistema fotovoltaico.

O sistema de energia solar fotovoltaica é capaz de gerar ener-
gia elétrica através da irradiação do sol. As placas solares cap-
tam a energia solar e a convertem em corrente elétrica.

Este sistema consiste em placas fotovoltaicas (que convertem 
energia solar em eletricidade) e inversor solares, (cuja função 
e converter a corrente contínua (CC), gerada pelas placas fo-
tovoltaicas, em energia alternada (CA)), além de cabos, aces-
sórios e proteções. 

O sistema proposto e conectado à rede atende exclusivamente 
o condomínio. Sistema conectado à rede consiste em utilizar a 
rede da concessionária (Cemig) como “bateria”, absorvendo a 
energia gerada pela usina e disponibilizando-a ao consumidor 
através de créditos na conta de energia. 

Uma característica de segurança importante deste sistema é 
que a usina não substitui a rede da Cemig, então quando hou-
ver corte no abastecimento da Cemig, a usina será automatica-
mente desconectada (o consumidor continuará sem energia). 



189

Uso, operação e ManUtenção

Quando a rede da Cemig voltar ao funcionamento normal, a 
usina será automaticamente reconectada. O sistema atenderá 
a demanda de energia do condomínio.

iNstalação dos módulos

Componentes do sistema: Área da cobertura técnica: Laje im-
permeabilizada – Composta por 6 fileiras com 5 módulos na 
posição paisagem e 8 módulos em posição retrato, totalizando 
38 módulos. Serão utilizados blocos de concreto nesta área 
para suporte dos módulos. Sistema voltado para o norte.

ComPoNeNtes da estrutura de módulos:

Os componentes de fixação deverão ser checados periodica-
mente quanto à sua integridade.

Vista das placas solares na cobertura técnica
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orieNtações téCNiCas

Eventualmente, poderão ocorrer alguns problemas nas insta-
lações elétricas. Alguns deles e os procedimentos para suas 
resoluções estão relacionados a seguir.

Diferencial residual – DR desarmando com frequência, 
mesmo sem causa aparente:

• Verificar no quadro de distribuição se o DR não está 
desligado. Em caso afirmativo, religá-lo.

• Verificar se não existe nenhum aparelho conectado ao 
circuito com problema de isolamento ou mau contato 
que possa causar fuga de corrente.

• Se ao religá-lo ele desarmar novamente, solicite a 
assistência de um técnico habilitado, pois podem ocorrer 
as duas possibilidade abaixo:

• Fuga de corrente em equipamentos (carcaças, chuveiros 
sem blindagem).

• Anomalia interna da instalação.

• Atenção: nunca substituir, simplesmente o disjuntor por 
outro de maior capacidade.

Disjuntores do quadro de distribuição desarmando com 
frequência:

• Verificar se existe mau contato elétrico (conexões 
frouxas) que são sempre fonte de calor, o que afeta o 

Imagem dos quadros conversores na cobertura técnica
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funcionamento dos disjuntores. Neste caso, um simples 
reaperto nas conexões resolverá o problema.

• Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecarregado 
com instalação de novas cargas, cujas características de 
potência são superiores às previstas no projeto, o que 
deve ser rigorosamente evitado.

• Verificar se não há aparelho com problema de isolamento 
ou mau contato que possa causar fuga de corrente 
conectado ao circuito.

• Verifique se existe algum disjuntor com aquecimento 
acima do normal, que pode ser provocado por mau 
funcionamento interno, devendo ser substituído.

Tomadas:
• Não conectar às tomadas equipamentos com potência 

superior às capacidades das mesmas (previstas em projeto).

Superaquecimento do quadro de distribuição:
• Verificar se há conexões frouxas e apertá-las.

• Verificar se há algum disjuntor com aquecimento acima 
do normal. Isso pode ser provocado por mau contato 
interno do disjuntor, devendo ser imediatamente 
desligado e substituído.

• Verificar se o circuito está sobrecarregado com a 
instalação de novas cargas cujas características de 
potência sejam superiores às previstas no projeto, o que 
deve ser evitado.

Cuidados de uso

Evite acidentes!
• Na baixa tensão, você tomará um choque se entrar 

em contato com a instalação elétrica. Na alta tensão é 
diferente, uma simples aproximação pode ser fatal. Por 
isso, deve-se sempre manter distância da rede elétrica.

ComPoNeNtes Gerais

• Quaisquer atividades realizadas no sistema de instalação 
elétrica deve ser realizada por profissional especializado/
capacitado munido de EPI (equipamento de proteção 
individual) adequado.

• Não  efetuar ligações clandestinas ou utilizar de 
benjamins nas instalações elétricas. 

• Utilizar tomadas e interruptores com delicadeza evitando 
quebrar o espelho ou a mola dos interruptores. 

• Não manusear aparelhos elétricos em contato com 
água, pois podem ocorrer acidentes fatais. 

• O chuveiro elétrico não deve funcionar com pouca 
água, pois tende a aquecer a instalação e provocar uma 
sobrecarga. 
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• Não travar o interruptor da minutaria da escada, pois 
pode causar danos em todo o sistema. 

• Nunca perfure as paredes próximas ao quadro de luz 
(QDC) e nos alinhamentos de interruptores e tomadas, 
para prevenir acidentes com os fios elétricos. 

• Não troque os disjuntores (diferencial, principal ou 
secundários) por outros de amperagem diferente da 
entregue, pois essa alteração pode provocar danos na 
instalação.

• Não manuseie aparelhos elétricos quando houver 
contato com água, pois podem ocorrer acidentes.

• A compra de lâmpadas e aparelhos deve ser orientada 
em função da tensão instalada.

• A iluminação indireta feita com lâmpadas tende a manchar 
a superfície do forro de gesso, caso esteja muito próxima. 
Portanto, são necessárias  manutenções frequentes nesse local.

• Luminárias utilizadas em áreas descobertas ou externas, 
com umidade excessiva, podem ter seu tempo de vida 
diminuído, necessitando de manutenções frequentes, como 
vedações e isolamentos.

• A manutenção das instalações elétricas deve ser executada 
com os disjuntores desligados.

• Sempre que for executada manutenção nas instalações, 
como troca de lâmpadas, limpeza e reapertos dos 
componentes, desligue os disjuntores correspondentes.

• Na instalação das luminárias, estas devem ser ligadas ao fio 
terra localizado em cada ponto de luz.

• Verificar a carga dos aparelhos a serem instalados, para 
evitar sobrecarga da capacidade do circuito que alimenta 
a tomada e garantir o seu funcionamento nas condições 
especificadas pelos fabricantes e previstas no projeto da 
edificação. 

• Utilizar proteção individual como, por exemplo, 
estabilizadores e filtros de linha em equipamentos mais 
sensíveis, como computadores, home theater, central de 
telefone etc. 

• Não ligar aparelhos de voltagem diferente das especificadas 
nas tomadas.

Informações adicionais 

• Em caso de incêndio, desligue o disjuntor geral do quadro 
de distribuição.

• Não colocar líquidos em contato aos componentes elétricos 
do sistema. 
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• Os cabos alimentadores que saem dos painéis de medição 
e vão até os diversos quadros elétricos não poderão possuir 
derivação de suprimento de energia. 

• Só permitir o acesso às dependências do centro de 
medição de energia a profissionais habilitados ou agentes 
credenciados da companhia concessionária de energia 
elétrica. 

• Somente profissionais habilitados deverão ter acesso às 
instalações, equipamentos e áreas técnicas de eletricidade, 
evitando curto-circuito, choque, risco à vida etc.

• Não utilizar o local do centro de medição como depósito 
nem armazenar produtos inflamáveis que possam gerar 
risco de incêndio. 

• Não pendurar objetos nas instalações aparentes. 

• Efetuar limpeza nas partes externas das instalações elétricas 
(espelho, tampas de quadros etc.) somente com pano seco. 

• A desativação ou remoção do dispositivo DR significa a 
eliminação de medida protetora contra choques elétricos e 
risco para os usuários da instalação.

• Algumas tubulações elétricas, previstas inicialmente para 
serem embutidas nas lajes, podem ter sido substituídas 
por aparentes por entupimento ou dano na mangueira 
embutidas.

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilize peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas. Lembre-se de que as obras de manutenção 
devem ser executadas por  empresas especializadas/ 
capacitadas.

• Efetue a  limpeza nas partes externas das instalações 
elétricas (espelho, tampas, etc.), utilizando um pano 
ligeiramente úmido.

• A manutenção preventiva das instalações elétricas 
deve ser executada com os circuitos desenergizados 
(disjuntores desligados).

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

sempre que
neCessÁrIo

Verificar as lâmpadas e 
luminárias de área externa e 
realizar limpeza e reparo onde 
necessário

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

A CAdA 6 meses

Verificar as caixas de passagem 
e de inspeção do solo e realizar 
limpeza e repa

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada
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GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

mAterIAl:

Espelhos danificados ou mal colocados
No ato da entrega

Mau desempenho do material 1 ano

servIços:

Problemas com a instalações elétricas, 
tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, 
eletrodutos

3 anos

Equipamentos 1 ano

Perda da GaraNtia

• Se for feita qualquer mudança no sistema de instalação 
que altere suas características originais.

• Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros 
de capacidade diferente da instalada, especificada em 
projeto. 

• Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos 
danificados, chuveiros ou aquecedores elétricos sem 
blindagem, desarmando os disjuntores e DR. 

• Se for constatada a sobrecarga nos circuitos devido à 
ligação de vários equipamentos ligados ao mesmo 
tempo no mesmo circuito (inclusive uso de plugues e 
benjamins). 

• Temperatura de trabalho com equipamentos superior a 
60ºC. 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada. 

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano

Rever o estado de isolamento 
das emendas de fios e, no caso 
de problemas, providenciar as 
correções

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

Verificar o estado dos contatos 
elétricos. Caso possua desgaste, 
substitua as peças (tomadas, 
interruptores, ponto de luz e outros)

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada

A CAdA 2 Anos

Reapertar todas as conexões 
(tomadas, interruptores, ponto 
de luz e outros)

Equipe de manutenção 
local/ empresa capacitada
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Imagem ilustrativa do conjunto de bombas de recalque

Vários equipamentos de uma edificação necessitam do uso de 
motores e bombas para seu funcionamento. O ideal é que se 
faça um mapeamento de localização das bombas. Recomen-
da-se que as bombas possuam dispositivos antivibratórios e 
um exemplar reserva.

Uma bomba hidráulica é um dispositivo que adiciona energia 
aos líquidos, tomando energia mecânica de um eixo, de uma 
haste ou de um outro fluido: ar comprimido e vapor são os 
mais usuais. As formas de transmissão de energia podem ser: 
aumento de pressão, aumento de velocidade ou aumento de 
elevação – ou qualquer combinação destas formas de energia. 

Como consequência, facilita-se o movimento do líquido. É ge-
ralmente aceito que o líquido possa ser uma mistura de líqui-
dos e sólidos, nas quais a fase líquida prepondera.

desCrição do sistema

BomBas e motores
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Os quadros de energia das máquinas e equipamentos devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança: 

• Manter as portas de acesso permanentemente fechadas.

• Manter a sinalização quanto ao perigo de choque elétrico 
e restrição de acesso por pessoas não autorizadas em 
bom estado e no local devido. 

• Manter os equipamentos em bom estado de conservação, 
limpos e livres de objetos e ferramentas; 

• As bombas devem possuir dispositivo protetor contra 
sobretensão quando a elevação da tensão puder 
ocasionar risco de acidentes.

• Durante a instalação é necessário fazer com que o cabo 
elétrico passe por locais seguros dentro das edificações, 
o mais indicado é aterrar os cabos, porque é necessário 
garantir que eles não sejam danificados em caso de 
incêndio.

• Segundo as normas ABNT, as bombas devem possuir 
local apropriado (casa de bombas), pois precisam 

Cuidados de uso

Quadro de comando das bombas de recalque
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estar protegidas para uso em emergências. Por isso é 
necessário atentar-se a alguns cuidados com a casa de 
bombas. Como por exemplo, iluminar a casa de bomba, 
para ter um controle durante seu funcionamento. As luzes 
que forem instaladas no local devem ser alimentadas por 
bateria.

• É importante que a casa de bombas de incêndio seja 
um local isolado, para que, caso ocorra um incêndio, se 
tenha um fácil acesso a ela.

Desenho esquemático da casa de bombas do sistema de incêndio

• Esse sistema da edificação necessita de um plano de 

manutenção específico, que atenda às recomendações 

dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 

específicas do sistema. 

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 

de características comprovadamente equivalente aos 

mesmos. As ações de manutenção devem ser executadas 

por empresa capacitada ou especializada. 

• Realizar manutenção seguindo a tabela de manutenção 

sugerida pelo fabricante, e um histórico de manutenção 

deve ser guardado. O histórico deve conter a lista de 

checagens e testes realizados, datas, condição do 

equipamento, reparos e ajustes realizados. 

• Todos os profissionais de manutenção devem seguir as 

práticas de segurança e normas regulamentadoras para 

atividades envolvendo as instalações elétricas.

maNuteNção PreveNtiva
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GaraNtia deClarada

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 mês

Medir tensão e corrente de 
todos os motores elétricos da 
instalação

Empresa
especializada

A CAdA 6 meses

Verificar o estado dos 
fechamentos elétricos de motores. Empresa especializada

Testar o isolamento dos motores. Empresa especializada

Efetuar manutenção nas bombas Empresa especializada

desCrIção prAzo

Desempenho do equipamento Especificado pelo fabricante

Instalação e equipamentos 1 ano

Perda da GaraNtia

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada ou capacitada. 

• Se forem realizadas quaisquer intervenções.

Com relação a problemas e recomendações sobre o funcio-
namento de bombas de recalque, resumidamente, seguem 
orientações:

Problemas X Prováveis causas e Providências:

• Bomba não fornece água: A bomba não está 
escorvada. Portanto, desligue-a, escorve outra vez e 
tente novamente. A bomba não deve ser operada mais 
do que 30 segundos sem bombeamento, para evitar o 
superaquecimento e queima do selo mecânico.

• Baixa Pressão: A bomba não está completamente 
escorvada ou com problemas de cavitação. Motor com 
baixa rotação. Rotação no sentido errado. Manômetro 
com defeito. Rotores parcialmente obstruídos. 
Vazamentos de ar na tubulação de sucção. Chamar o 
técnico responsável pela manutenção da bomba.

• Baixa vazão: Motor com baixa rotação. Rotação no 
sentido errado. Rotores parcialmente obstruídos. Tubo 
de sucção ou ralo parcialmente obstruídos. Chamar o 
técnico responsável pela manutenção da bomba.

reComeNdação de maNuteNção
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• Superaquecimento do motor: Conexões dos fios ou 
voltagem errada. Rotação baixa ou invertida. Atrito 
dos rotores no estágio, devido à má ajustagem. 
Má ventilação. Chamar o técnico responsável pela 
manutenção da bomba.

• Motor não funciona: Chaves abertas, fusíveis queimados, 
conexões soltas ou relê de sobrecarga aberto. Chave 
elétricas do motor está inoperante. Conexões elétricas 
do motor erradas. Chamar o técnico responsável pela 
manutenção da bomba.

• Excesso de ar na rede hidráulica: Entrada de ar pela 
tubulação de sucção. Água gasosa. Retirar ar da 
tubulação com profissional habilitado.

• Perda de escorvamento: Entrada de ar pela tubulação 
de sucção. Água gasosa. Retirar ar da tubulação com 
profissional habilitado.

motoBomBas – CoNtratação de serviços

Antes de qualquer contratação e execução de serviços com o 
sistema, leia atentamente as orientações abaixo.

É importante que o condomínio mantenha um contrato de ma-
nutenção de todas as bombas que estabeleça, no mínimo, os 
parâmetros a seguir:

1. Avaliação Visual da bomba d’água
Verificar o desgaste do equipamento, sua carcaça, 
liação e tubulações. Com o uso frequente da moto-
bomba, sempre haverá alguma alteração nestes itens. 
Corrigir os defeitos.

2. Desmontagem da Bomba d’água
Quando necessário, desmontar a bomba d’água e 
trocar todos os rolamentos, juntas e retentores para 
evitar um problema futuro.

3. Rolamentos
Verificar possíveis corrosões ou alterações que podem 
alterar o seu perfeito funcionamento.

4. Vedação e o selo mecânico
O anel de vedação impede que vaze a água que está 
circulando sob pressão na bomba (parte mecânica). 
O selo mecânico é responsável pela vedação entre o 
eixo e a bomba, não permitindo que a água penetre 
no motor . Este selo é instalado entre o motor e o 
rotor.

5. Parte Elétrica da Bomba d’água
Verificar toda a fiação ligada à bomba e observe as con-
dições da mesma, pois, no caso de um curto circuito, 
a bomba pode ser danificada. Verificar também o 
contato do disjuntor e todas as emendas referente ao 
trecho de instalação.
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É o conjunto de tubulações e equipamentos aparentes, enco-

bertos por carenagens e embutidos nas paredes ou em shafts, 

destinado ao transporte de água fornecida pela concessioná-

ria, água servida, água pluvial e esgoto pela edificação, ser-

vindo assim para o abastecimento de todas as áreas providas 

de vasos sanitários, cubas, chuveiros e torneiras, por exemplo. 

Seu projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas 

brasileiras da ABNT. Na cidade de Belo Horizonte, a conces-

sionária responsável pelo abastecimento de água é a Copasa.

iNstalações hidrossaNitárias

desCrição do sistema

O sistema hidráulico do condomínio é constituído pelos se-

guintes subsistemas:

• Instalações de água fria,

• Reservatórios e caixas d’água,

• Bombas e Motores,

• Instalações de água pluvial, drenagem e esgoto,

• Louças e Metais sanitários.
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áGua Fria
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Entrada de Água

O edifício será abastecido pela concessionária local a partir da 
rua frontal, e terá um hidrômetro para todo o edifício, localiza-
do próximo a entrada de veículos no 2º pavimento. 

A alimentação de água será feita pela concessionária (Copa-
sa).

O sistema de água foi projetado para permanecer separado 
fisicamente de qualquer outra instalação que conduza água 
não potável ou fluido de qualidade insatisfatória, desconheci-
da ou questionável.

Distribuição (Barrilete e Colunas) 

O reservatório superior abastece todas as instalações do edi-
fício e o sistema de aquecimento central de água. Os níveis 
superiores de apartamentos terão um sistema pressurizado, 
enquanto os demais utilizarão alimentações por gravidade.

Medição Individualizada

As prumadas descem diretamente nos shaft‘s dos ambientes 

desCrição do sistema

hidráulicos, e foi prevista infraestrutura para medidores de 
água, possibilitando a medição individualizada de forma re-
mota.

Os medidores digitais possuem sinal via rádio. A leitura dos hi-
drômetros digitais, é feita de forma remota, sem a necessidade de 

O hidrômetro de entrada fica próximo ao acesso de veículos, na Rua Oliver
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• Nas pias deve-se dar preferência ao uso de sabão 
biodegradável, para evitar retorno de espuma.

• Não aperte em demasia os registros e torneiras. Ao 
instalar filtros, torneiras, etc., não os aperte com excesso 
de força, pois pode danificar a saída da tubulação, 
provocando vazamentos.

• Nos sistemas com previsão de instalação de componentes 
por conta do cliente (exemplo chuveiros, duchas 
higiênicas, aquecedores), os mesmos deverão seguir 
as características definidas no manual para garantir o 
desempenho do sistema, os quais devem definir com 
clareza todas as características dos equipamentos, 
incluindo vazão máxima e mínima prevista em projetos.

• Sempre que não houver utilização constante, ou em 
caso de ausência prolongada no imóvel, mantenha os 
registros, registros gerais (se houverem) e as torneiras 
fechados.

• Qualquer suporte de fixação das tubulações deve estar 
em bom estado. Os espaços previstos para dilatação 

Cuidados de uso

acessar as unidades, porém é necessária a contratação de uma 
empresa especializada para atuar na medição, sob a responsa-
bilidade do síndico.

O fechamento dos shafts é em fibra de vidro com tratamento 
acústico. Os acessos aos shafts são feitos pela parede localiza-
da na área de serviço.

Imagem ilustrativa do medidor individual, 
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ou contração das tubulações devem ser verificados, 
principalmente quando elas são de material plástico ou 
de cobre.

• Juntas com vazamento devem ser apertadas (no caso de 
rosca) ou refeitas. Onde necessário, a tubulação deve ser 
substituída de modo a eliminar o vazamento.

• Quando há substituição de segmentos de tubulação, a 
compatibilidade com aquela existente deve ser verificada. 
A utilização de adaptadores para execução de juntas 
entre a tubulação nova e a existente pode ser necessária, 
principalmente quando o tipo de junta é alterado, como, 
por exemplo, de rosca para solda.

• Caso a inspeção aponte a possibilidade de existência de 
corrosão, seja através da observação visual de sinais de 
corrosão contidos na água, ou através da constatação 
da diminuição gradativa da vazão, as causas devem ser 
investigadas e as ações corretivas necessárias devem ser 
implementadas.

• Qualquer sinal de mau funcionamento em torneira de boia, 
como, por exemplo, saída de água pelo aviso ou extravasão, 
ou em outro tipo de torneira (inclusive misturadores), deve 
gerar a ação corretiva necessária, tais como: aperto em partes 
móveis, troca de vedantes ou troca da própria torneira.

• A capacidade de autobloqueamento de torneiras de 
boia ou de torneiras de fechamento automático deve ser 
verificada a intervalos regulares e, quando necessário, 
os reparos devem ser feitos. No caso de torneiras de 
uso pouco frequente, a verificação deve ser feita em 
intervalos não superiores a um ano.

• Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes 
devem ser limpos a intervalos indicados pela experiência 
obtida pela prática.

• Os registros de fechamento devem ser operados no mínimo 
uma vez por ano, para assegurar o livre movimento das 
partes móveis. Os vazamentos observados no obturador 
destes registros podem ser tolerados se forem de baixa 
vazão (cerca de 0,01 mL/s), caso contrário, ou se ocorrerem 
nas vedações do castelo com o corpo ou com a haste, 
devem ser reparados sem demora.

• O mau funcionamento de válvulas de descarga deve ser 
corrigido por regulagens ou por troca do “reparo” (mola 
e vedações internas). Entende-se por mau funcionamento 
os seguintes eventos: vazão insuficiente, vazão excessiva, 
tempo de fechamento muito curto (golpe de aríete) ou 
muito longo (desperdício de água), “disparo” da válvula, 
vazamento contínuo pela saída (quando fechada) ou 
pelo botão de acionamento (fechada ou aberta).
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• No momento da colocação de metais sanitários de apoio 
(porta papel, toalheiros, saboneteiras), dos gabinetes das pias 
ou armários, atentar para os desenhos e esquemas de cada 
parede hidráulica, para que a mesma não seja danificada.

• Verificar se existe a formação de calcário nas saídas dos 
tubos na caixa d’água superior indicando presença de 
vazamentos.

• Verificar a integridade dos suportes das instalações 
suspensas.

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente aos 
mesmos. As ações de manutenção devem ser executadas 
por empresa capacitada ou especializada.

• Em caso de necessidade, troque os acabamentos dos 
registros pelo mesmo modelo ou por outro do mesmo 
fabricante, evitando assim a troca da base.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 mês

Verificar o nível dos 
reservatórios, o funcionamento 
das torneiras de boia e a chave 
de boia para controle de nível

Equipe de manutenção 
local

Verificar a estanqueidade e a 
pressão especificada para a 
válvula redutora de pressão das 
colunas de água potável

A CAdA 6 meses

Verificar funcionalidade 
do extravasor (ladrão) dos 
reservatórios, evitando 
entupimentos por incrustações 
ou sujeiras

A CAdA 1 Ano

Verificar as tubulações de 
água potável para detectar 
obstruções, perda de 
estanqueidade e sua fixação, 
recuperar sua integridade onde 
necessário

Equipe de manutenção
local/ empresa capacitada

Verificar e, se necessário, 
substituir os vedantes 
(courinhos) das torneiras, 
misturadores e registros 
de pressão para garantir a 
vedação e evitar vazamentos

Empresa especializada

• Manter os registros gerais das áreas molhadas fechados 
quando da ausência do imóvel por longos períodos.

• Verifique eventuais vazamentos.
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses

Verifique a estanqueidade dos 
registros de gaveta

Equipe de manutenção 
local

Abrir e fechar completamente 
os registros da cobertura 
(barrilete) de modo a evitar 
emperramentos e os mantendo 
em condições de manobra

Limpar e verificar a regulagem 
dos mecanismos de descarga

Limpar os aeradores (bicos 
removíveis) das torneiras

Limpar os reservatórios 
e fornecer atestado de 
potabilidade Nota (1): Na 
ocasião da limpeza dos 
reservatórios superiores, isolar 
as tubulações da válvula 
redutora

Empresa especializada

Limpar os filtros e efetuar 
revisão nas válvulas redutoras 
de pressão conforme 
orientações do fabricante

Verificar o sistema de 
pressurização de água, 
a regulagem da pressão, 
reaperto dos componentes e 
parametrização dos sistemas 
elétricos e eletrônicos e, caso 
haja necessidade, proceder 
ajustes e reparos necessários

Tubos, conexões e registros:

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Fissuras, riscos, quebras No ato da entrega

Equipamentos 1 ano

Problemas de instalação 3 anos

Integridade e estanqueidade (prumadas) 5 anos

• Danos causados por impactos ou perfurações em 
tubulações (aparente, embutidas ou requadradas).

• Instalação ou uso incorreto dos equipamentos.

• Se for constatada a falta de troca dos vedantes das 
torneiras.

• Se for constatada a falta de limpeza nos aeradores, o 
que gera um acúmulo de resíduos nos mesmos.

Perda da GaraNtia
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• Manobras indevidas, com relação a registros, válvulas 
e bombas.

• Se for constatado entupimento por quaisquer objetos 
jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como: 
absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, 
cabelos, fralda, sabonete, etc.

• Se constatada a retirada dos elementos de apoio (mão-
francesa, coluna do tanque, etc.), provocando a queda 
ou quebra da peça ou bancada.

• Se forem constatadas nos sistemas hidráulicos pressão e 
temperatura fora das normas (desregulagem da válvula 
redutora de pressão, geradores de calor, aquecedores, 
etc.).

• Equipamentos que foram reparados por pessoas não 
autorizadas pelos serviço de assistência técnica.

• Utilização de peças não originais ou inadequadas ou 
ainda adaptação de peças adicionais sem autorização 
prévia do fabricante.

ateNção

• No caso de algum vazamento em tubulação de água 
fria, a primeira providência a ser tomada é o fechamento 
do registro geral (registro de gaveta) correspondente ao 
do sanitário ou da dependência em que está ocorrendo o 
vazamento. Caso o vazamento perdure, feche o registro 
da prumada do cômodo, localizado no barrilete. Feito 
isso, chame a empresa responsável pela manutenção.

• Se for constatada alteração de pontos de água e esgoto 
não constantes no projeto.

• Caso sejam feitas alterações não previstas no sistema.

• Vazamentos causados pelo não fechamento do registro 
da ducha higiênica.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.
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projeto específico.

Do reservatório inferior, a água é encaminhada para o reservató-
rio superior do edifício, através de duas bombas de recalque (uma 
reserva) de funcionamento automático, localizadas juntamente 
com os reservatórios inferiores. O funcionamento das bombas de 
recalque se dá através de um sistema cíclico alternado automáti-
co, visando o atingimento da vida útil do equipamento. O conjun-
to de motobombas centrífugas é acionado por um quadro elétrico 
de sistema automático de reversão (ora bomba 1, ora bomba 2).

O reservatório inferior é constituído por tanques industrializados 
de polietileno, isoladas do contato com solo tanto no fundo quan-
to nas laterais, com acesso localizado no 1º pavimento. 

Sistema destinado a elevar a pressão da água em uma instalação 
predial de água fria, quando a pressão disponível na fonte de 
abastecimento for insuficiente. Os reservatórios foram destinados 
a armazenar água potável e preservar o padrão de potabilidade. 

O reservatório é um recipiente estanque que possui tampa de 
acesso opaca, firmemente presa na sua posição, com vedação 
que impede a entrada de líquidos, poeiras, insetos e outros ani-
mais no seu interior.

O sistema de instalação de água origina-se no ponto de abaste-
cimento da Copasa, passando pelo hidrômetro instalado próximo 
ao acesso de veículos, onde é medido o consumo total do edifício. 
Do hidrômetro, segue para os reservatórios inferiores, localizados 
no subsolo. Neste condomínio, o abastecimento de água também 
é feito por poço artesiando.

Foram instalados dois reservatórios de água fria, sendo um su-
perior e outro inferior, que juntos comportarão a quantidade de 
água necessária para 1 (um) dia de consumo, acrescido de uma 
reserva estratégica de 50% além da reserva de incêndio conforme 

desCrição do sistema

reservatório de áGua



209

Uso, operação e ManUtenção

Ao lado: reservatório inferior, no primeiro pavimento, constituído de dois septos 
de polietileno (em azul), em conjunto com as bombas de recalque

Acima: Reservatório superior, na cobertura técnica, constituído de dois septos em 
fibra de vidro (em cinza) 
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Imagem esquemática do sistema de reservação de água no primeiro pavimento
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Os reservatório superiores são constituídos de tanques industria-
lizados de fibra de vidro.

Todos os reservatórios possuem extravasores e tubulações de 
limpezas. A tubulação de alimentação dos reservatórios deverá 
ser instalada acima das tubulações de extravasor e limpeza. 

volume dos reservatórios:

iNFerior:  2 sePtos de 6.000 l - volume total 
12.000 l

suPerior: 2 sePtos de 21.500 l - volume total 
43.000 l

(iNCluso 8.000 l de reserva de iNCêNdio)

A partir do reservatório superior, a água segue para o barrilete 
onde estão localizados e identificados os registros de gaveta 
que permitem o fechamento das prumadas de água nas colu-
nas dos apartamentos e na reserva de incêndio. 

A função desses registros é interromper o fluxo de água para 
dar manutenção ou limpeza na rede hidráulica. Essa mano-
bra só poderá ser realizada por pessoas habilitadas. Desses 
registros, a água segue para distribuir aos diversos pontos de 
alimentação pelo edifício através das prumadas e ramais.

LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS

Os reservatórios de água potável do edifício (inferior e superior) 
tem de estar sempre tampados e ser limpos semestralmente, ou 
quando necessário. A limpeza desses reservatórios, bem como 
das caixas de esgoto, gordura e sabão, deverá ser realizada ex-
clusivamente por profissional habilitado ou empresa contratada 
pelo condomínio, nunca por leigos. Anote, após a higienização 
dos reservatórios, a data da limpeza e deixe-a a vista de todos.

A seguir, é apresentado um roteiro sugestivo para a limpeza dos 
reservatórios.

RESERVATÓRIO INFERIOR

Para a limpeza dos reservatórios inferiores, proceda da seguinte 
maneira: para lavar a caixa 1, primeiramente devem ser fechados 
o registro de consumo/ sucção (recalque) das demais caixas .

Feche também o registro de entrada de água (alimentação do 
reservatório) da caixa 1 ou levante sua boia. Desta forma somente 
a água da caixa 1 será utilizada para consumo/ sucção (recalque). 
Utilize a água até que o reservatório esteja quase vazio. Quando 
isso acontecer, feche seu registro de consumo (recalque) e abra o 
das outras caixas.

Quando o reservatório 1 estiver quase vazio (cerca de 30 cm de 
lâmina d’água), tampe a saída para que o restante da água seja 
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utilizado na limpeza evitando, também, a obstrução do cano. Ve-
rifique a ocorrência de fendas e rachaduras que permitam vaza-
mentos ou infiltrações, consertando-as quando necessário. Esfre-
gue as paredes internas e o fundo do reservatório, usando apenas 
panos e escova de fibra vegetal ou fio de plástico macio.

Nunca use sabão, detergente ou similar para essa operação, pois 
poderá permanecer nas paredes do reservatório e posteriormente 
na água armazenada. Retire a água e o material restante, usando 
balde e pano. Encha o reservatório e adicione, por intermédio de 
um recipiente de plástico, água sanitária, respeitando a relação 
de um litro do produto para cada mil litros de água do reservató-
rio. Promova a agitação do líquido, de modo a homogeneizar a 
solução desinfetante com a água do reservatório. Mantenha essa 
solução em contato com a água durante um período de tempo su-
perior a duas horas. Transcorrido esse tempo, esvazie totalmente o 
reservatório. Essa água não pode ser ingerida ou usada para hi-
giene pessoal. Encha novamente o reservatório e utilize sua água 
normalmente. Tampe-o evitando a entrada de pequenos animais 
ou insetos. Retorne seus registros para as configurações originais e 
proceda com a limpeza das demais caixas.

Atente para manter os registros de consumo e alimentação totalmente 
abertos para evitar danos irreversíveis no sistema de bombeamento.

RESERVATÓRIO SUPERIOR

É recomendado que a limpeza do reservatório superior seja feita 
logo após a higienização do inferior e que as caixas sejam limpas 
uma de cada vez para que a alimentação de água nos pontos de 
consumo não fique prejudicada, nem o edifício fique totalmente 
sem reserva de incêndio.

Para efetuar a limpeza da caixa 1, proceda da seguinte maneira:

Feche o registro de consumo e o registro de incêndio referentes 
para a caixa 2. A reserva destinada ao combate a incêndio da cai-
xa 1 deverá ser esgotada pelo registro de limpeza deste reservató-
rio. Imediatamente após o esgotamento da reserva de incêndio do 
septo 1, feche seu registro de incêndio, abra o da caixa 2. Proceda 
com a higienização conforme descrito para o reservatório inferior.

Finalizada a limpeza do septo 1, abra seu registro de recalque e 
aguarde a reserva de incêndio dessa caixa atingir seu nível má-
ximo para então proceder com a limpeza do septo 2 da mesma 
forma. Finalizado os serviços, retorne os registros para as configu-
rações iniciais.

Esses cuidados evitam o desperdício da água existente nos reser-
vatórios, além de garantir o abastecimento contínuo de água.
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os reservatórios de água potável do condomínio devem ser man-
tidos tampados e serem limpos semestralmente. A limpeza por 
uma empresa especializada, nunca por leigos ou funcionários do 
condomínio sem o devido treinamento. Os profissionais contrata-
dos que forem realizar os serviços devem possuir, comprovada-
mente, os treinamentos de:

Treinamento de integração em segurança e medicina do trabalho,

NR-35 – Trabalho em altura,

NR-33 – Trabalho em espaço confinado.

Por se tratar de ambiente confinado, a empresa contratada deverá 
especificar os meios de garantir o fluxo de ar respirável para o 
interior do reservatório através de equipamentos apropriados.

Após a higienização dos reservatórios, deverá ser realizado en-
saios físico-químicos e microbiológicos da água atestando sua 
potabilidade.

O certificado de limpeza do reservatório e o ensaio de potabilida-
de da água são documentos que a gestão do condomínio deve 
arquivar junto à documentação condominial legal. 

Segue os parâmetros mínimos de potabilidade da água:

pArâmetro vAlor mÁxImo permItIdo

ColIFormes totAIs Ausência em 100 ml

esCherIChIA ColI* Ausência em 100 ml

bACtérIAs heterotróFICAs 500 UFC/ml

Tabela: Parâmetros Microbiológicos de Qualidade da Água para

Consumo Humano - ANEXO I - Ministério da Saúde (MS) Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

COLEGIADA - RDC Nº 91, DE 30 DE JUNHO DE 2016

pArâmetro vAlor

resIduAl dA desInFeCção*

Cloro Residual Livre 0,2 mg/L—2 mg/L

Cloro Residual 
Combinado Mínimo de 2 mg/L

Dióxido de Cloro Míni,p de 0,2 mg/L

ph 6,0—9,5

Cloreto 250 mg/L

Ferro 0,3 mg/L

Tabela: Parâmetros Químicos de Qualidade da Água para Consumo

Humano - ANEXO I - Ministério da Saúde (MS) Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA): RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

- RDC Nº 91, DE 30 DE JUNHO DE 2016
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• A torneira de boia deve ser mantida limpa e funcional, 
de modo a garantir a manutenção dos níveis de água 
previamente estabelecidos, considerando as faixas de 
pressão a que estará submetida.

• A válvulas redutoras de pressão devem ser mantidas nas 
configurações estabelecidas em projeto. Recomenda-
se que sua manutenção periódica seja executada por 
empresa especializada.

• Nunca ligue o pressurizador em seco ou quando estiver 
trabalhando no equipamento. É expressamente proibido 
utilizar vedação líquida nas conexões do pressurizador.

• Para a proteção do motor do pressurizador, não se deve 
alterar a instalação do disjuntor termomagnético projeto 
em função da corrente do equipamento, sem a anuência 
do fabricante ou profissional habilitado.

• Para os cuidados de uso e operação das bombas 
de recalque, veja o capítulo “Instalações Elétricas - 
Motobombas”.

Cuidados de uso

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente às 
mesmas. Para serviços de manutenção contrate sempre 
empresas especializadas/ capacitadas.

• Em caso de necessidade, troque os acabamentos dos 
registros pelo mesmo modelo ou por outro do mesmo 
fabricante, evitando assim a troca da base.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses

Limpar os reservatórios 
e fornecer atestado de 
potabilidade. Nota: Na ocasião 
da limpeza dos reservatórios 
superiores, isolar as tubulações 
da válvula redutora e 
pressurizador

Empresa especializada

A CAdA 6 meses ou
ConForme orIentAções

do FAbrICAnte

Limpar os filtros e efetuar 
revisão nas válvulas redutoras 
de pressão; além de eventual 
manutenção do revestimento 
impermeável e de verificação de 
pontos de oxidação
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses

Verificar funcionalidade 
do extravasor (ladrão) dos 
reservatórios, evitando 
entupimentos por incrustações 
ou sujeiras

Equipe de manutenção
local

Efetuar manutenção nas 
bombas de recalque de água 
potável

Empresa especializada

A CAdA 1 semAnA

Verificar o nível dos 
reservatórios, o funcionamento 
das torneiras de boia e a chave 
de boia para controle de nível

Equipe de manutenção 
localA CAdA 15 dIAs

Utilizar e limpar as bombas em 
sistema de rodízio, por meio da 
chave de alternância no painel 
elétrico (quando o quadro 
elétrico não realizar a reversão 
automática);

A CAdA 1 mês

Verificar a estanqueidade e a 
pressão especificada para a 
válvula redutora de pressão das 
colunas de água potável

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Fissuras, riscos, quebras No ato da entrega

Equipamentos 1 ano

desCrIção prAzo

Problemas de instalação (tubulações) 3 anos

Integridade e estanqueidade (prumadas) 5 anos

Perda da GaraNtia

• Manobras indevidas, com relação a registros, válvulas 
e bombas.

• Se forem constatadas nos sistemas hidráulicos pressão e 
temperatura fora das normas (desregulagem da válvula 
redutora de pressão, geradores de calor, aquecedores, 
etc.)

• Equipamentos que foram reparados por pessoas não 
autorizadas pelos serviço de assistência técnica.

• Utilização de peças não originais ou inadequadas ou 
ainda adaptação de peças adicionais sem autorização 
prévia do fabricante.

• Caso sejam feitas alterações não previstas no sistema.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.
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Esgoto 

O sistema de esgoto sanitário foi projetado e desenvolvido se-
gundo o método de uso máximo provável, ou seja, levando-se 
em conta a quantidade e frequência habitual de utilização dos 
aparelhos, coletando o esgoto proveniente de banheiros, cozi-
nhas e áreas de serviço em colunas independentes, de forma a 
conduzi-los a  rede pública da concessionária, visando garantir 
funcionalidade, higiene e durabilidade do sistema. 

Foram observadas as exigências técnicas mínimas com rela-
ção aos caimentos, seções, peças de conexão, ventilações e 
elementos de inspeção, que permitirão o livre escoamento e 
a fácil limpeza, desobstrução em qualquer ponto da rede e 
garantia da não quebra do fecho hídrico.

Origem do Sistema

As instalações de esgoto se originam nos pontos que coletam 
os despejos líquidos dos lavatórios, vasos sanitários, ralos se-

desCrição do sistema

iNstalação de esGoto e dreNaGem cos, ralos sifonados, pias de cozinha ou qualquer ponto previs-
to em norma e seguem para os ramais de coleta.

Os ralos estão presentes nos banheiros, varandas e áreas de servi-
ço e podem ser de vários tipos: ralo seco, linear ou sifonado. 

As pias e tanques utilizam sifões para direcionar o escoamento. 
Para o caso da utilização de sifões flexíveis ou rígidos, é neces-
sário preservar uma altura mínima de 5cm na lâmina d’água.

Ralo sifonado: O ralo sifonado funciona como um sifão de pia, 
ou seja, tem uma bolsinha onde um pouco de água fica para-
da evitando que os gases retornem ao ambiente.

Distribuição

Dos ramais de coleta, o esgoto segue para as colunas de esgo-
to através dos andares até os coletores, que serão conectados 
à rede pública de esgotos.

As tubulações de ventilação são prolongadas 30cm acima do 
nível das coberturas e possuem um terminal para ventilação 
em cada tubo ventilador. 

Foram previstos dispositivos de inspeção nos pés de cada colu-
na de forma a facilitar manutenções destas tubulações.
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dreNaGem Pluvial

Origem

Ramais de tubulação destinados a coletar as águas de chuva, 
tais como ralos de floreiras, canaletas, calhas etc., e seguem 
para os ramais de coleta.

As coberturas são drenadas por meio de ralos. A partir dos ra-
los, a água é conduzida por gravidade por meio de condutores 
verticais até as caixas de inspeção de águas pluviais (CIAP). 

Na regularização de pisos externos sujeitos à precipitação de 
águas pluviais ou internos em áreas sujeitas à lavagem, deve-
rão ser dados os devidos caimentos, direcionados aos pontos 
de captação. 

A drenagem de áreas externas será feita por meio de ralos 
secos, e no caso das jardineiras, são utilizados drenos espe-
cíficos.

Distribuição

Os ramais conduzem a água da chuva até as tubulações de 
prumadas de águas pluviais, que as transportam através dos 
andares, chegando até os coletores, que levarão até o sistema 
público de coleta. 

Ainda fazem parte deste sistema as instalações de drenagem, 
que se destinam a conduzir as águas do lençol freático que 

estiverem em contato com a edificação de um determinado 
pavimento para baixo.

As instalações de drenagem pluvial foram projetadas de modo 
a permitir o rápido escoamento das precipitações, levando-se 
em conta os índices pluviométricos estatísticos do local em ques-
tão, bem como desenvolvendo-se o traçado da tubulação de for-
ma a ser o mais retilíneo possível. 

Todas às tubulações destinam suas águas por gravidade até a li-
gação com a rede, sendo que foram observadas as exigências 
técnicas mínimas com relação aos caimentos, seções, caixas de 
passagem e elementos de inspeção, que permitirão o livre escoa-
mento, á fácil limpeza e desobstrução em qualquer ponto da rede. 

As caixas de inspeção (CIAP: Caixa de Inspeção de Água Pluvial e 
CIAS: Caixa de Inspeção de Águas Servidas).
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Desenho esquemático de um ralo das garagens
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• Não realizar ou permitir troca de peças e acessórios 
por profissional não especializado. Utilize mão de obra 
especializada.

• Não deixar de usar a grelha de proteção que acompanha 
a cuba das pias de cozinha.

• Não lançar objetos nas bacias sanitárias e ralos, pois 
poderão entupir o sistema.

• Não apertar em demasia registros, torneiras, 
misturadores etc..

• Durante a instalação de filtros, torneiras e chuveiros, 
atentar-se ao excesso de aperto nas conexões, a fim de 
evitar danos aos componentes;

• Banheiros, cozinhas e áreas de serviço sem utilização 
por longos períodos podem desencadear mau cheiro, 
em função da ausência de água nas bacias sanitárias 
sifonadas e sifões. Para eliminar esse problema, basta 
adicionar uma pequena quantidade de água.

• Não usar esponja do lado abrasivo, palha de aço e 
produtos que causam atritos na limpeza de metais 
sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças e cubas de 
aço inox em pias, dando preferência ao uso de água e 
sabão neutro e pano macio.

Cuidados de uso

• Não utilizar na limpeza ou desentupimento, hastes 
metálicas rígidas ou vergalhões, ácidos ou produtos 
cáusticos, acetona concentrada e substâncias que 
produzam ou estejam em alta temperatura.

• Manter vedado o ponto de esgotamento de água da 
máquina de lavar junto à parede, usando acessórios 
próprios, quando em desuso.

• As instalações de sifões (rígidos e flexíveis) devem 
observar a altura mínima de 5 cm (cinco centímetros).

• Nunca jogar gordura ou resíduo sólido nos ralos das 
pias e dos lavatórios. Encaminhe para reciclagem e/ou 
disponha de forma ambientalmente adequada.

• Em nenhuma hipótese poderá ser conectada ao sistema 
de drenagem pluvial fluídos provenientes de esgoto.

• Nunca furar paredes e estruturas antes de verificar, no 
Manual do Proprietário, o posicionamento dos tubos;

• Não utilizar água com temperatura acima de 80°C.

• Verificar e corrigir eventuais vazamentos.
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• Não sobrecarregar as louças sobre a bancada.

• Não subir ou se apoiar nas louças e bancadas, pois 
podem se soltar ou quebrar, causando ferimentos graves.

• A falta de uso prolongado dos mecanismos de descarga 
pode acarretar em ressecamento de alguns componentes 
e acúmulo de sujeira, causando vazamentos ou mau 
funcionamento. Caso esses problemas sejam detectados, 
NÃO mexer nas peças e acionar a assistência técnica do 
fabricante.

• Verificar a integridade dos suportes das instalações 
suspensas.

• Verificar se há trincas internas ou afundamento nas 
laterais das caixas de esgoto em terreno natural.

• Quando tampas de dispositivos de acesso forem 
removidas, recomenda-se proceder avaliação das 
peças e componentes de vedação e, caso necessário, a 
substituição antes do fechamento das tampas.

• Quando da utilização de produtos químicos para a 
descamação interna de tubulações, deve-se identificar 
claramente quais são os materiais das mesmas, de forma 
a garantir que o produto utilizado não venha a danificar 
o tubo devido à ação química.

• Quando da renovação de pintura identificadora do 
sistema predial das tubulações, recomenda-se manter a 
mesma tonalidade utilizada para o resto do sistema.

• Não puxar as bombas submersas pelo cabo de força, 
para evitar desconectá-lo do motor.
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente às 
mesmas. Para serviços de manutenção contrate sempre 
empresas especializadas/ capacitadas.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA umA
semAnA em

époCAs de ChuvAs
IntensAs

Verificar e limpar os ralos e 
grelhas das águas pluviais e 
calhas

Equipe de manutenção 
local

A CAdA 3 meses
(ou quAndo For
deteCtAdA AlgumA

obstrução)

Limpar os reservatórios de água 
não potável e realizar eventual 
manutenção do revestimento 
impermeável

A CAdA 6 meses

Abrir e fechar completamente 
os registros dos subsolos e 
cobertura (barrilete), evitando 
emperramento, e mantê-los em 
condições de manobra

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses

Limpar e verificar a regulagem 
dos mecanismos de descarga

Equipe de manutenção 
local

Efetuar manutenção nas 
bombas de recalque de esgoto, 
águas pluviais e drenagem

Empresa especializada

A CAdA 1 Ano

Verificar as tubulações de 
captação de água do jardim 
para detectar a presença de 
raízes que possam destruir ou 
entupir as tubulações

Equipe de manutenção
local/ empresa capacitada

Verificar a estanqueidade da 
válvula de descarga, torneira 
automática e torneira eletrônica

Equipe de manutenção 
local
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desCrIção prAzo

Fissuras, riscos, quebras No ato da entrega

Equipamentos 1 ano

Problemas de instalação 3 anos

Integridade e estanqueidade (prumadas) 5 anos

Tubos, conexões e registros:

GaraNtia deClarada

Limpeza De Ralos, Canaletas E Caixas Pluviais

Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem permanecer lim-
pos e protegidos pelas suas respectivas grelhas, especialmente os 
que se localizam perto de áreas ajardinadas e nas áreas desco-
bertas, para evitar entupimentos em épocas de chuva.

Mantenha as grelhas dos ralos e canaletas de água pluvial 
sempre desobstruídas. Os apartamentos com terraço possuem 
ralos devidamente posicionados com caimentos adequados. 
É normal o aparecimento de poças d`água após períodos de 
chuva e limpeza. 

Limpeza Das Caixas Coletoras

Caixas coletoras de esgotos e espuma precisam ser limpas 
semestralmente por empresa especializada. As caixas de gor-
dura devem ser limpas mensalmente e seus detritos devem ser 
retirados com uso de ferramentas e equipamentos adequados 
(pás, enxadas e luvas de segurança), embalados em sacos 
plásticos invioláveis e entregues ao caminhão coletor de lixo, 
no ato da coleta.

orieNtação de maNuteNção: Para Caixas 
Coletoras e ralos

Perda da GaraNtia

• Danos causados por impactos ou perfurações em 
tubulações (aparente, embutidas ou requadradas).

• Danos decorrentes de objetos estranhos no interior do 
equipamento ou nas tubulações, que prejudiquem ou 
impossibilitem o seu funcionamento.

• Danos decorrentes de quedas acidentais, mau uso, 
manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de 
especificação em partes integrantes das instalações.
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• Instalação ou uso incorreto dos equipamentos.

• Manobras indevidas, com relação a registros, válvulas 
e bombas.

• Se for constatado entupimento por quaisquer objetos 
jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como: 
absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, 
cabelos, fralda, sabonete, etc.

• Equipamentos que foram reparados por pessoas não 
autorizadas pelos serviço de assistência técnica.

• Utilização de peças não originais ou inadequadas ou 
ainda adaptação de peças adicionais sem autorização 
prévia do fabricante.

• Se for constatada alteração de pontos de água e esgoto 
não constantes no projeto.

• Caso sejam feitas alterações não previstas no sistema.

• Vazamentos causados pelo não fechamento do registro 
da ducha higiênica.

• Instalação de equipamentos ou componentes inadequados 
em locais onde a água é considerada não potável que 
ocasionem o mau funcionamento do produto.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.

Situações não cobertas pela garantia:

• Peças que apresentem desgaste natural, pelo uso 
regular, tais como vedantes, gaxetas, anéis de vedação, 
guarnições, cunhas, mecanismos de vedação.
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Compreende os aparelhos cerâmicos sanitários esmaltados e seus 

respectivos pertences e acessórios. Sua unidade possui louças de 

qualidade e em conformidade com as normas técnicas. 

Para ver a especificação das mesmas, consulte a Tabela dos 

Materiais de Acabamento, no capítulo Tabelas. 

Nos banhos das unidades os aparelhos sanitários serão em 

louça, compreendendo uma bancada em pedra com cuba, 

uma bacia com caixa acoplada, um ponto para ducha higiê-

nica e um ponto para chuveiro. A aquisição e instalação da 

ducha higiênica e do chuveiro ficam a cargo do adquirente.

As cozinhas das unidades terão cuba em aço inox embutida 

na bancada. As áreas de serviço das unidades terão tanque e 

ponto para instalação da máquina de lavar roupas.

louças e metais saNitários

Imagem Ilustrativa das louças e metais no banheiro

desCrição do sistema
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• Não jogue quaisquer objetos nos vasos sanitários e ralos 
que possam causar entupimento, tais como: absorventes 
higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio 
dental, grampos, cabelo, sabonete, fraldas descartáveis e 
preservativos.

• As descargas das caixas acopladas dos banheiros dos 
apartamentos possuem duplo comando (3 e 6 litros) que 
permite uma economia de até 30% de água. 

• Nunca jogue gordura ou resíduo sólido nos ralos das pias e 
dos lavatórios. Jogue-os diretamente no lixo.

• Nas pias deve-se dar preferência ao uso de sabão 
biodegradável, para evitar retorno de espuma.

• Durante o uso, não aperte em demasia os registros 
e torneiras. Ao instalar filtros e torneiras, também é 
aconselhável que não os aperte com excesso de força, 
pois tal procedimento pode danificar a saída da tubulação, 
provocando vazamentos.

• Periodicamente limpe o orifício onde está o botão de 
acionamento da caixa acoplada, para garantir seu 

Cuidados de uso

perfeito funcionamento. Para a limpeza, aperte o botão de 
acionamento da caixa até o final e passe um pano úmido, 
retirando poeira e impurezas que se depositam neste local.

• Evite batidas nos tubos flexíveis que alimentam os lavatórios 
e as caixas acopladas aos vasos sanitários, pois são peças 
sensíveis, e as batidas podem ocasionar vazamentos.

• Para prevenir o entupimento ou desentupir pias e lavatórios, 
use apenas o desentupidor de borracha, não utilizando 
materiais à base de soda cáustica, arames ou ferramentas 
não apropriadas.

• Caso não consiga resultado, contate um profissional 
habilitado ou empresa especializada.

• Nunca suba ou se apoie nas louças e bancadas, pois podem 
se soltar ou quebrar, causando ferimentos graves.

• Os vasos sanitários de caixa acoplada possuem regulagem 
de fluxo de água. Caso seja necessário, realizar algum 
reparo nesse sentido, chame a assistência técnica do 
fabricante.

• Não permitir sobrecarga nas louças sanitárias e sobre as 
bancadas.

• Realize a limpeza da caixa sifonada periodicamente.
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• Evite o uso de desinfetantes abrasivos à base de soda 
cáustica, bem como a utilização de esponjas de aço, podem 
danificar a superfície das louças.

• Para proceder a limpeza, utilize água e esponja macia, pano 
umedecido em sabão ou desinfetantes biodegradáveis.

• No caso de troca de sifão, este deverá ser da mesma 
referência, marca ou da mesma qualidade do original 
instalado.

Atenção
• A falta de uso prolongado dos mecanismos de descarga 

pode acarretar danos como ressecamento de alguns 
componentes e acúmulo de sujeira, causando vazamentos 
ou mau funcionamento. Caso esses problemas sejam 
detectados, não mexa nas peças e acione a assistência 
técnica do fabricante.

• Em caso de substituição ou instalação de torneiras, lavatórios, 
bacias e chuveiros, o registro que abastece o ponto respectivo 
deve ser fechado. Não o abra até a recolocação da peça, 
como forma de evitar vazamentos. 

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses
nos prImeIros 2
Anos, depoIs, A

CAdA Ano

Verificar vazamento das bolsas 
de ligação do vaso

Equipe de manutenção
local/ Empresa capacitada

A CAdA 6 meses

Limpar aeradores (bicos 
removíveis) das torneiras, pois é 
comum o acúmulo de resíduos 
provenientes da própria 
tubulação.

Verificar a estanqueidade da 
caixa de descarga.

A CAdA Ano

Limpar a caixa de descarga 
e verifique a regulagem do 
mecanismo de descarga.

A CAdA 3 Anos

Verificar o diafragma da torre 
de entrada e a comporta do 
mecanismo da caixa acoplada

dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente às 
mesmas. Para serviços de manutenção contrate sempre 
empresas especializadas/ capacitadas.

• Periodicamente limpe os ralos e sifões das louças, tanques 
e pias, retirando todo e qualquer material causador de 
entupimento (piaçavas, panos, fósforos, cabelos, etc.).
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GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Quebras, fissuras, riscos e manchas No ato da entrega

Equipamentos 1 ano

Falha de vedação 2 anos

Instalação 3 anos

• Se constatada carga excessiva e ocorrência de impactos.

• Danos causados aos acabamentos de louças e aos sifões 
quando de defeitos não constatados no ato da vistoria 
para recebimento da unidade.

• Danos causados aos acabamentos de louças por 
limpeza inadequada (solventes, ácidos, abrasivos do tipo 
saponáceos, palha de aço, esponja de dupla face ou 
qualquer outro material que danifique o esmalte).

• Aplicação de pigmentos, solventes, ácidos ou qualquer 
outro material que danifique o esmalte.

Perda da GaraNtia

• Se for constatado entupimento por quaisquer objetos 
jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como: 
absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, 
cabelos, etc.

• Objetos colocados dentro da caixa acoplada.

• Aplicação de materiais abrasivos.

• Se for constatada a falta de troca dos vedantes  
(courinhos) das torneiras.  

• Uso de peças não originais ou inadequadas, ou ainda 
adaptação de peças adicionais sem autorização prévia 
do fabricante.

• Louças reparadas por pessoas não autorizadas pelo 
serviço de assistência técnica.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.

Situações não cobertas pela garantia:

• Peças que apresentem desgaste natural, pelo uso 
regular, tais como vedantes, gaxetas, anéis de vedação, 
guarnições, cunhas, mecanismos de vedação.
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desCrição do sistema

iNstalações de teleComuNiCações

O sistema adotado foi para os Apartamentos: convencional, 
com previsão para cabeamento estruturado; para o Condo-
mínio: convencional.

ENTRADA DAS OPERADORAS

O ponto de entrada do cabo das operadoras e único, através 
de entrada subterrânea utilizando caixa R-2 localizada na rua 
Oliver. Desta caixa segue eletrodutos até o Distribuidor Geral 
(DG). 

Para montagem do DG utilizamos uma caixa padrão Telebras 
com fundo de madeira, onde serão montados os blocos BER’s 
primários (de responsabilidade da operadora) e secundários.

Neste quadro foram previstos Dispositivo de Proteção contra 
Surtos (DPS), para proteção da instalação. As especificações 
deste equipamento estão indicadas na vista do DG.

INTERFONIA 

A infraestrutura prevista para interfonia inicia-se na Caixa Prin-
cipal de Interfone (CPI).

Para o atendimento a cada unidade autônoma foi previsto ao 
menos 1 ponto de interfone interligado ao shaft de telecomuni-
cações do hall do pavimento.  Para o condomínio está previsto 
pontos de interfones no salão Poker Gourmet.

As unidades foram entregues com interfone IP Intelbras com 
visor de 7” (sete polegadas) instalado todos os plugs já em 
espera, cabendo ao morador apenas plugar os cabos nos de-
vidos locais e iniciar a utilização. O interfone está localizado 
na cozinha.
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Cuidados de uso

• Para a limpeza externa, use pano umedecido com água 
e detergente neutro a 5%.

• No caso de ampliação do sistema, não utilizar vários 
equipamentos em um mesmo circuito.

• Recomenda-se o uso de nobreak ou fonte auxiliar, a 
fim de evitar descontinuidade do sistema em caso de 
interrupção do fornecimento de energia.

• Evitar queda, superaquecimento, contato com umidade 
e manuseio inadequado dos equipamentos.

• Seguir as recomendações do fabricante.

maNuteNção PreveNtiva

• A cada seis meses revise as conexões, aparelhos e a 
central com empresa especializada. 

• A cada seis meses faça a inspeção e revisão dos 
componentes do sistema e a regulagem do sinal, com 
empresa especializada ou profissional capacitado.

• A cada seis meses verifique o desempenho do 
equipamento, com empresa especializada ou profissional 
capacitado.

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho dos equipamentos (falhas de 
fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano
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• Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo 
dos equipamentos e reparos efetuados por pessoas ou 
empresas não especializadas.

• Alterações no sistema, infraestrutura, posicionamento e 
equipamentos originalmente instalados.

• Em caso do não atendimento às especificações do 
manual do fabricante dos equipamentos.

• Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido a 
ligação de vários equipamentos no mesmo circuito.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

Perda da GaraNtia
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Portões Automatizados

Foi instalada uma infraestrutura para portas automatizados 
para entrada de pessoas ao edifício.

Quando vinculado a sistema de automação a ser instalado 
pelo Condomínio, será possível identificar o usuário.

Recomenda-se que o síndico e/ou a administradora do 
condomínio façam um contrato de manutenção para os 
sistemas de automatização e motores dos portões.

Veja a Tabela de Fornecedores e Assistência Técnica, no 
capítulo Tabelas.

desCrição do sistema

automações de Portões
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• Mantenha as partes móveis dos portões, como roldanas 
e dobradiças, limpas, isentas de ferrugem e lubrificadas 
com grafite em pó.

• Não utilize graxa nas dobradiças e nos motores para que 
não fiquem impregnados de areia, evitando a corrosão 
de suas partes metálicas.

• Mantenha as chaves de fim de curso dos portões de 
veículos bem reguladas evitando batidas no fechamento.

• Não inverta as fases que alimentam os motores dos 
portões de veículos, o que provoca o não funcionamento 
do sistema de fim de curso, causando sérios danos ao 
equipamento.

• Somente acione o controle remoto quando o portão 
estiver visível, certificando-se da ausência de pessoas ou 
objetos no percurso do mesmo.

• Para durabilidade do controle remoto, evite a exposição 
à umidade e ao calor excessivo.

• Faça manutenção preventiva nos motores dos portões de 
veículos, conforme indicado no manual do fabricante.

Cuidados de uso

• Danos causados por colisões.

• Qualquer alteração no sistema.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

maNuteNção PreveNtiva

• A cada mês execute a regulagem eletromecânica nos 
componentes e verifique a pintura e lubrificações com 
empresa especializada.

• Faça manutenção preventiva nos motores dos portões de 
veículos, conforme indicado no manual do fabricante.

GaraNtia deClarada

• Desempenho do equipamento - especificado pelo 
fabricante. 

• Instalação - um ano.

Perda da GaraNtia
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PaisaGismo e lazer

O Condomínio possui áreas ajardinadas e áreas de lazer em seus ambientes de área comum. As áreas comuns contam com 

instalações específicas destinadas ao lazer e conforto dos usuários. É preciso se atentar para os cuidados e regras de uso das 

seguintes áreas/equipamentos:

• Churrasqueira a gás;

• Fitness;

• Jardins e Gramados;

• Espaço kids.
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O condomínio possui um espaço gourmet em sua área comum 
com churrasqueira a gás.

Para a utilização dessas instalações, consulte o Regimento 
Interno do condomínio.

desCrição do sistema

Churrasqueira a Gás

Imagem ilustrativa da churrasqueira a gás do espaço gourmet

Itens de Segurança

• Desligue o registro de alimentação de gás antes de 
efetuar a instalação ou qualquer limpeza e manutenção 
no produto. 

• Recoloque todos os componentes antes de ligar o 
produto. 

• Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão 
certificados pelo INMETRO, verifique a validade e 
substitua-os caso necessário. 

Cuidados de uso
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• Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás 
durante a instalação. 

• Para reduzir o risco de incêndio, acidentes pessoais ou 
danos ao usar a churrasqueira, leia atentamente as 
recomendações a seguir. 

Recomendações 

• Este produto não se destina à utilização por pessoas 
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido 
instruções referentes à utilização ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança. 

• Não permita que as crianças brinquem com o produto. 

• Certifique-se de que as grelhas e a bandeja anti-
gotejamento estejam corretamente posicionados e os 
apoios estejam fixados, para evitar gerar instabilidade 
durante o uso. 

• Durante o uso, o produto fica quente. Deve-se ter cuidado 
para não tocar as partes acessíveis da churrasqueira.

• A tampa e outros componentes da churrasqueira podem 
ficar extremamente quentes. Utilize luvas de proteção 

térmica para o manuseio. Mantenha as crianças em uma 
distância segura. 

• Mantenha as crianças longe até que as partes acessíveis 
tenham esfriado. 

• Não aqueça potes fechados. O aumento da pressão 
interna do pote pode fazer a embalagem estourar, 
causando ferimentos. 

• Não armazene álcool, produtos de limpeza ou 
qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo a 
churrasqueira. 

• Este produto deve ficar longe de materiais inflamáveis 
durante o uso. 

• Não pendurar tecidos, peças de vestuário e similares 
próximo ao produto. 

• Somente o tipo de gás e a categoria do gás descritos 
na etiqueta de identificação devem ser utilizados no 
seu produto. Utilizar apenas o gás LP ajustado para a 
churrasqueira. 

• Em caso de queda ou impacto com o produto, não utilize 
o produto e entre em contato com suporte ao cliente, ou 
serviço autorizado.
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• Depois de usar a churrasqueira, verifique se o manípulo 
está na posição fechada e feche a torneira de alimentação 
principal de gás ou a válvula do cilindro. 

• A churrasqueira deverá ser sempre limpa após 
cada utilização, aguarde o tempo necessário para o 
resfriamento do produto antes de iniciar a limpeza, para 
evitar riscos de queimaduras. 

IMPORTANTE: 

Ao sentir cheiro de gás dentro do ambiente, tome as seguintes 
providências: 

• Feche o registro de gás. 

• Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente. 

• Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca. 

• Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (ex.: 
ventilador, exaustor). 

• Verifique se há vazamento de gás, colocando um pouco 
de espuma de sabão em todas as conexões que foram 
manuseadas. Se houver formação de bolhas, refaça 
as conexões ou entre em contato com o serviço de 
atendimento ao consumidor.

• Caso não identifique o problema, entre em contato com 
o zelador/gerente predial e acionar a concessionária 
competente, fornecedor dos equipamentos ou Corpo de 
Bombeiros para as providências de solução do problema.

• Leia as instruções antes de usar o produto. 

• Antes de utilizar o produto, verifique toda a mangueira 
e conexões de gás se há deterioração, cortes ou 
rachaduras, que possam causar vazamento de gás. 

• Certifique-se de que a mangueira não está obstruída, 
torcida, ou em contato com alguma parte do produto 
que não seja sua conexão. 

AVISOS: 

• Não utilizar utensílios de plásticos ou de vidro no produto. 

• Não utilizar o produto em condições climáticas adversas, 
exemplo: Chuvas ou ventos fortes. 

• Não se deve desmontar os componentes do produto. 

• Não fazer qualquer modificação no produto, risco de 
acidente e perda da garantia. 

• Não obstrua qualquer abertura de ventilação do produto. 
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• Certifique-se que a mangueira flexível de fornecimento 
de gás ou qualquer fio elétrico não entre em contato com 
alguma superfície quente do produto. 

• Não utilize carvão ou qualquer outro combustível sólido 
neste produto. 

• Não remover qualquer conexão de gás do produto 
enquanto ele estiver em funcionamento. 

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

maNuteNção PreveNtiva

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

sempre que neCessÁrIo

Fazer limpeza geral

Em caso de queima, troque a 
lâmpado no interior do assador

Equipe de manutenção
local

A CAdA 6 meses

Realize a lubrificação das 
buchas de arraste do espeto 
com óleo de máquina, tome 
cuidado para que o óleo não 
escorra

Equipe de manutenção
local/ jardineiro 
qualificado

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 
mesmas.  A manutenção deve ser feita por empresas 
especializadas/ capacitadas.

• Qualquer mudança no sistema que altere suas 
características originais.

• Ocorrência de pane no sistema eletroeletrônico e fiação 
causados por sobrecarga de tensão ou descargas 
atmosféricas.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 
forem feitas as manutenções previstas por empresa 
especializada. 

Perda da GaraNtia
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FitNess

O Espaço Fitness foi dimensionado com equipamentos de ativi-
dades físicas. O uso do ambiente Fitness e seus equipamentos 
deverá seguir as indicações da Regimento Interno e Conven-
ção do Condomínio.

Ressalta-se que é proibido deslocar os equipamentos de maior 
peso, destacando-se que as esteiras devem obedecer a locali-
zação da entrega.

Recomendamos seguir as prescrições, porém, ressalta-se que 
a responsabilidade pela garantia deles corresponde aos fabri-
cantes.

desCrição do sistema

Espaço Fitness

Cuidados de uso

• Para limpeza de displays e mostradores, utilize um 
espanador para remover a poeira e proceda com um 
pano umedecido com água ou detergente neutro diluído 
em água.

• Para limpeza total dos equipamentos, utilize produtos 
desinfetantes contra MSRA (Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus) e H1N1. Sugere-se o uso destes 
desinfetantes em spray, com aplicação mínima de 2 
minutos.

• Nunca utilize produtos ácidos, corrosivos ou abrasivos 
para limpeza dos equipamentos.

• Não utilize toalhas de papel, o indicado são flanelas de 
algodão.

• Mantenha o piso e equipamentos sempre limpos para 
manter a higiene do local.

• É recomendável que o condomínio promova junto aos 
usuários o cuidado com o manuseio dos equipamentos 
para evitar acidentes e danos ao piso.
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• É recomendável que o condomínio instrua sobre a 
necessidade de um instrutor especializado para a prática 
de atividades físicas acompanhando os usuários.

• Limpar o equipamento sempre após o uso.

• A manutenção preventiva e lubrificação dos equipamentos 
deverão seguir as recomendações do fabricante.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

• Limpeza sempre que necessário.

maNuteNção PreveNtiva

GaraNtia deClarada

• Falhas aparentes, manchas, riscos ou defeitos - No ato 
da entrega.

• Peças e instalação - Conforme especificação do 
fabricante.

• Mudança no sistema de instalação que altere as 
características originais.

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou 
uso.

• Problemas causados por manuseio descuidado.

• Problemas ou danos causados por mau uso do 
equipamento, como quedas e má conservação.

• Se o número de série do equipamento for removido, 
apagado, alterado, raspado ou estiver ilegível.

• Danos causados por catástrofes naturais como vendavais 
e descargas atmosféricas.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

Perda da GaraNtia
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O condomínio possui área ajardinada com paisagismo 
que, além de tornar mais belo o lugar, contribui para a 
permeabilidade do solo. A composição buscou adequar a 
vegetação ao projeto arquitetônico, às condições do local e 
sua utilização.

Havendo a necessidade ou o desejo de modificações, escolha 
plantas que também se adequem àquelas condições e que 
não possuam raízes agressivas ou profundas que poderão 
danificar partes da estrutura, das instalações e do sistema de 
impermeabilização. Faz-se necessária também a consulta ao 
paisagista autor do projeto original. 

desCrição do sistema

jardiNs e Gramados

Imagem ilustrativa de locais ajardinados no condomínio

• Os ralos e o sistema de drenagem foram calculados para 

atender às captações das áreas em que estão situados. 

Para que não haja sobrecargas, transbordamentos e 

acúmulo de água. Os ralos devem ser mantidos limpos, 

desobstruídos e em perfeito estado de funcionamento.

Cuidados de uso
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• O condomínio deverá comprar os equipamentos de jar-
dinagem (rastelo, tesoura, etc.), bem como firmar con-
trato de manutenção do paisagismo e do sistema de irri-
gação com firma especializada.

• Recomenda-se que o síndico e/ou a administradora do 
condomínio faça um contrato de manutenção para os 
sistemas e equipamentos do condomínio que sofrem 
desgastes de uso e exigem manutenção específica.

• O projeto de paisagismo é estudado quanto ao porte, vo-
lume, textura e cores de cada espécie vegetal a ser usada. 
Portanto, nenhuma troca de vegetação deverá ser feita sem 
consulta ao projetista, exceto quando a planta apresentar 
baixo desenvolvimento ou estiver morta. Neste caso ela de-
verá ser substituída por outra da mesma espécie. 

• Durante os 120 primeiros dias após a implantação do 
jardim, a rega deverá ser abundante e diária, duran-
te os períodos de menor insolação (de preferência pela 
manhã). 

• É sabido que tanto a deficiência como o excesso de água 
são os maiores responsáveis pela morte das plantas. 

• Elimine ervas daninhas e pragas e substitua espécies 
mortas ou doentes.

maNuteNção PreveNtiva

• Periodicamente, inspecione o funcionamento da 
drenagem de jardins, evitando a compactação da terra 
para que se promova a percolação da água.

• A cada mês revise os aspersores do sistema de irrigação 
automática, a fim de se evitar desregulagens e possíveis 
danos.

• A grama deve ser cortada aproximadamente 8 vezes ao ano 
(a cada mês e meio), ou sempre que a altura atingir 5 cm.

• A cada três meses limpe os ralos dos jardins sobre lajes, 
retirando raízes que possam ter invadido a área do tubo.

• Os jardins devem ser adubados quatro vezes ao ano, 
utilizando sempre substrato e fertilizantes (exemplo 
NKP20.05.20).

• Esse cronograma de adubação poderá ser alterado 
conforme recomendação após a análise do solo ou toda 
vez que for diagnosticada alguma deficiência nutricional 
através de diagnose foliar.
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GaraNtia deClarada

• 6 meses a partir da data do Habite-se da edificação.

Perda da GaraNtia

• Não serão substituídas plantas mortas por negligência 
(ausência de cuidados diários de uso - irrigação - ou 
manutenção preventiva necessária) ou por fatores externas 
que fogem do controle da Construtora (roubo, danos 
causados por crianças ou animais, intempéries, etc.).

• A cada ano revise as válvulas solenoides.

• A cada ano verifique as tubulações de captação de água 
do jardim para detectar a presença de raízes que possam 
destruir ou entupir as tubulações.

O espaço kids são áreas destinadas à recreação infantil, 
localizados na área comum.

Essas áreas foram entregues equipadas com brinquedos e 
equipamentos adequados às crianças. Os brinquedos deverão 
ser utilizados por crianças conforme a faixa etária especificada 
pelo fabricante.

O uso dos ambientes comuns a todos e seus equipamentos 
deverá seguir as indicações da Regimento Interno e Convenção 
do Condomínio.

desCrição do sistema

esPaço Kids
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• Utilize produtos não tóxicos de limpeza suave como 
detergente e água com uma esponja macia. 

• Nunca utilize produtos abrasivos, cáusticos ou ácidos 
para limpeza dos equipamentos. Esses produtos podem 
danificar as superfícies dos equipamentos de forma 
irreversível.

• Os equipamentos metálicos e de madeira devem ser 
limpos com água e pano úmido, usando detergente 
neutro conforme a necessidade.

• A utilização dos equipamentos deve ser feita respeitando 
a faixa etária indicada e número de crianças permitidas 
por vez em cada equipamento.

• Não permita crianças desacompanhadas utilizando o 
espaço, sempre deve haver um adulto supervisionando 
a prática das crianças.

• A inspeção visual deve ser feita pelos pais ou 
acompanhantes sempre antes de utilizar os equipamentos.

• Não deve ser colocada nenhuma parte do corpo próximo 
a itens móveis dos equipamentos.

Cuidados de uso

• A manutenção preventiva e lubrificação dos equipamentos 
deverão seguir as recomendações do fabricante.

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente, 
executadas por empresa capacitada ou especializada.

• Limpeza sempre que necessário.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses

Verifique a integridade dos 
equipamentos, encaixe e aperto 
dos parafusos

Equipe de manutenção
local

A CAdA Ano

Verifique o estado dos 
equipamentos metálicos e, 
se necessário, realize uma 
repintura

Equipe de manutenção
local/ Empresa 
Especializada

• Se qualquer defeito for observado, comunique 
imediatamente e, se necessário, o equipamento deverá 
ser interditado. O defeito deve ser sanado tão logo 
quanto possível.
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• Mudança no sistema de instalação que altere as 
características originais.

• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.

• Problemas causados por manuseio descuidado.

• Problemas ou danos causados por mau uso do 
equipamento, como quedas e má conservação.

• Danos causados por catástrofes naturais como vendavais 
e descargas atmosféricas.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano

Manchas, riscos e defeitos visuais No ato da entrega
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Os revestimentos protegem as superfícies, aumentando o 

desempenho contra umidade e infiltração de água e possuem 

função decorativa. Também facilitam a limpeza, contribuindo 

para um espaço mais higiênico. 

O condomínio possui várias tipologias de revestimentos 

especificadas para o melhor desempenho em função do uso 

esperado do ambiente.

As tipologias de revestimento são apresentadas nas próximas 

páginas.

• Cerâmicas e Porcelanatos.  

• Ladrilho Hidráulico.

• Pedras Decorativas Naturais.  

• Pintura.

• Piso Vinílico.

• Rejunte.

• Vedações Flexíveis.

revestimeNtos

Imagem ilustrativa de revestimentos
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Cerâmicas, pastilhas e porcelanatos são revestimentos industrializados 
de aparência uniforme quando da mesma partida do forno.  A 
diferença entre estes revestimentos está no grau de absorção de 
água sendo um indicativo de resistência mecânica e porosidade. 

Porcelanato

O porcelanato é feito com uma mistura de porcelana e 
diversos minerais, passando por uma queima a mais de 
1200º C, resultando em um produto homogêneo, vitrificado 
e com pouca absorção de água. 

Cerâmica

As cerâmicas comuns são compostas por uma mistura de 
argila e minerais que passa por um processo de cozimento, 
o que determina a resistência à abrasão, à absorção de água 
pelo material e define as tonalidades do revestimento. 

desCrição do sistema

CerâmiCa e PorCelaNato Características dos revestimentos cerâmicos

Tanto porcelanatos quanto cerâmicas podem apresentar 
variações de tonalidade, que são normais do processo 
produtivo ou por motivos estéticos (como as linhas rústicas e 
amadeiradas). Para identificar essas diferenças os fabricantes 
destes materiais possuem uma classificação:

Essa tipologia de revestimento é aplicado sobre um substrato 
em argamassa cimentícia (emboço ou contrapiso), sua fixação 
é feita através de argamassa colante e selado com argamassa 
de rejuntamento. 

Consulte a tabela de acabamentos para verificar os locais 
de aplicação e especificações dos acabamentos das áreas 
comuns e unidades privativas.

Tabela ilustrativa com a apresentação dos códigos de variação de tonalidade 
das peças cerâmicas
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Esquema das camadas genéricas de revestimentos cerâmicos contendo o 
substrato (emboço ou contrapiso), argamassa colante, cerâmica ou porcelanato 
e argamassa de rejuntamento. Exemplo de um revestimento de piso em Porcelanato

5 -      argamassa de rejuntamento
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• Para fixação de móveis ou acessórios, utilizar somente 
parafusos com buchas especiais, evitando impacto nos 
revestimentos que possam causar fissuras.

• Utilizar sabão neutro para lavagem. Não utilizar produtos 
químicos corrosivos ou abrasivos.

• Sempre que possível, utilize capachos ou tapetes nas 
entradas, para evitar o aumento de volume de partículas 
sólidas sobre o piso.

• Não utilizar máquina de alta pressão de água na 
lavagem, bem como vassouras de piaçava ou escovas 
com cerdas duras, pois podem danificar o rejuntamento; 

• Evitar bater com peças pontiagudas.

• Cuidado no transporte de eletrodomésticos, móveis e 
materiais pesados, não arrastá-los sobre o piso.

• Utilize protetores de feltros e/ou mantas de borrachas 
nas bases dos móveis.

• Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar 
na limpeza dos cantos de difícil acesso, devendo ser 
utilizada escova apropriada (tipo escova de dentes).

Cuidados de uso

• Não raspar com espátulas metálicas, utilizar, quando 
necessário, espátulas de PVC.

• Na instalação de telas de proteção, grades ou equipamentos, 
não danificar o revestimento e tratar os furos com silicone 
ou mastique para evitar a infiltração de água.

• O material utilizado para o rejuntamento foi aplicado 
dentro das especificações técnicas contidas na 
embalagem do produto e de acordo com as normas 
técnicas. Para refazer o rejunte, utilize materiais 
apropriados , existentes no mercado. Não utilize o 
ambiente pelo menos por 24 horas após o rejuntamento.

• As perfurações, quando necessárias, devem ser feitas 
nos rejuntamentos.

• Utilize sempre batentes de silicone no encontro das portas 
com as paredes para evitar danos ao revestimento.

• Em áreas muito úmidas, como banheiros, deixe sempre 
o ambiente ventilado, para evitar o aparecimento de 
fungos ou bolor, e utilize na limpeza produtos específicos 
que evitam a proliferação desses agentes.

• Não coloque vasos de planta diretamente sobre o 
revestimento, pois podem causar manchas.
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Limpeza e manutenção

• Os pisos da unidade devem ser limpos somente com 
pano umedecido em água e detergente neutro. Não 
exagere na quantidade do detergente. Não use produtos 
ativados com flúor. Recomenda-se não passar pano 
umedecido ou molhado nos rodapés ou próximo a eles  
para evitar danos em função da umidade. Limpe as 
paredes com revestimento cerâmico semanalmente, da 
mesma forma descrita para o piso.

• Todos os produtos devem ser diluídos em água, 
usados em suas versões neutras e aplicados com pano 
umedecido nesta solução: Diluições de 1:10 a 1:30 são 
suficientes.

• Após esses procedimentos, passe somente pano 
umedecido e seque o piso. Caso ainda permaneça 
sujeira impregnada sobre o mesmo, deixe a solução de 
detergente e água agir sobre o piso por alguns minutos 
e depois esfregue com escova ou vassoura de cerdas 
macias.

• Não utilize palhas de aço ou produtos similares.

• Na limpeza, tome cuidado com o encontro de paredes e 
tetos para não umedecer o forro de gesso.

• Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar 
na limpeza dos cantos de difícil acesso. Nesse caso, deve 
ser utilizada escova apropriada.

• Não utilize bomba de pressurização de água na 
lavagem, nem  vassouras de piaçava ou escovas com 
cerdas duras, pois podem danificar o rejuntamento.

• Não esfregue o rejunte com escovas de aço ou 
ferramentas pontiagudas. Do contrário, você removerá 
o material aplicado e acarretará posterior dano.

• Produtos que contêm hidróxido de potássio, ácido 
fluorídrico ou ácido muriático e produtos aditivados com 
limão, flúor, etc., não podem ser usados para a limpeza 
do porcelanato.

• Lembramos que o porcelanato está mais próximo 
da família das pedras naturais do que da cerâmica; 
portanto, exige os mesmos cuidados dispensados na 
limpeza e manutenção das pedras naturais.

• Nunca utilize produtos com ácido (tipo: limpa pedra), 
em qualquer que seja a concentração. Esses produtos 
causarão danos irreparáveis às suas placas cerâmicas.

• Não utilize ceras ou impermeabilizantes sobre o 
revestimento.
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• Para sujeiras de difícil remoção, o porcelanato poderá 
ser limpo com saponáceo cremoso e água morna.

• É proibido limpar utilizando mangueira. Caso o piso 
esteja molhado, puxe a água imediatamente para o ralo 
com a ajuda de um rodo.

• Nunca tente remover manchas com produtos genéricos 
de limpeza ou com soluções caseiras. Sempre que 
houver algum problema, procure consultar empresas 
especializadas, pois muitas vezes a aplicação de produtos 
inadequados pode, além de danificar o revestimento, 
tornar as manchas permanentes.

• Para limpeza de sujeiras específicas, veja instruções 
específicas do fabricante.

• Antes de perfurar qualquer peça, devem-se consultar os 
desenhos técnicos  para evitar perfurações em tubulações. 
Neste caso, deve-se considerar também o capítulo de 
impermeabilização, buscando informações para se evitar 
que sejam  perfuradas camadas impermeabilizadas. 

• A ocorrência de alteração de tonalidade frente a umidade 
é normal do material. 

• Produtos que possuem hidróxidos (potássios, sódios, etc.) 
em alta concentração podem causar alteração no brilho 
de porcelanatos polidos quando em contato por mais de 
10 minutos.

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Utilize somente componentes originais ou com 
desempenho de características comprovadamente 
equivalente aos mesmos. A manutenção deve ser feita  
por  empresa especializada.

• Limpe os revestimentos somente com produtos 
apropriados e que atendam os requisitos definidos pelo 
fabricante.

• Recomendamos atenção especial a manutenção dos 
rejuntes, renovando-o sempre que apresentar falhas ou 
a cada 6 meses.

maNuteNção PreveNtiva

• No mercado de revestimentos, é comum a renovação de 
produtos. Portanto, antes de começar qualquer reforma, 
certifique-se de que o material utilizado encontra-se 
disponível. Além disso, verifique se a tonalidade do 
produto é a mesma daquela aplicada em sua unidade.
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GaraNtia deClarada

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Verifique se há presença de 

eflorescência, manchas e peças 

quebradas nos materiais. 

Inspecione os rejuntes quanto 

a presença de fissuras e, 

pontos falhos ou desgastados, 

pois eventuais falhas podem 

ocasionar infiltrações de 

água. Reveja a aderência 

e integridade das juntas 

preenchidas com mastique.

Equipe de manutenção 
local/ Empresa capacitada

desCrIção prAzo

Peças quebradas, trincadas riscadas, 
manchadas ou com tonalidades diferentes No ato da entrega

Revestimentos soltos, gretadas ou desgaste 
excessivo que não seja por mau uso 2 anos

Perda da GaraNtia

• Manchas por utilização de produtos não recomendados 
pelo fabricante.

• Quebra ou lascamento por impacto ou pela não observância 
dos cuidados durante o uso.

• Riscos causados por transporte de materiais ou objetos 
pontiagudos.

• Negligência nos cuidados de uso e falta da manutenção 
necessária. 

• Danos causados por furos para instalação de peças em geral.

• Uso de máquinas de alta pressão nas superfícies.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por empresa capacitada.

• Reformas, vibrações, impactos, substituições, aplicação de 
revestimento sem autorização da construtora.

• Aplicação de produtos abrasivos e alcalinos.

• Alteração do sistema original.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou empresa 
habilitada.

• Em caso de peça solta ou trincada, reassente-a 
imediatamente com argamassa colante, atentando 
sempre para o uso correto do cimento colante para cada 
tipo de revestimento.



252

Uso, operação e ManUtenção

• Não utilizar máquina de alta pressão de água, 
vassouras de piaçava, escovas com cerdas duras, peças 
pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas 
metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 
pois podem danificar o sistema de revestimento. 

• Limpar os revestimentos somente com produtos 
apropriados. 

Revestimento utilizado na calçada, rampas e lava-carros 
tornando as superfícies antiderrapantes, além de sua função 
decorativa. Os produtos levam o nome de ladrilho hidráulico 
porque passam cerca de oito horas encoberto em água para 
a cura.

A espessura das peças varia de 2 cm a 3 cm e o tamanho 
padrão é de 20 cm x 20 cm com resistência à tração na flexão 
de até 5 MPa. 

desCrição do sistema

Cuidados de uso

ladrilho hidráuliCo

Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações dos 
fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas específicas 
do sistema, quando houver.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

sempre que neCessÁrIo

Observar se ocorre acúmulo 
localizado de água

Equipe de manutenção 
local

Observar a ocorrência de 
manchas Empresa especializada

A CAdA 1 Ano

Verificar se existem peças soltas 
ou desgaste excessivo, colagem 
e reconstituir os rejuntamentos

Equipe de manutenção
local/ empresa capacitada

• Não utilize produtos abrasivos, ácidos ou cáusticos.

• Proceder à limpeza da face do piso com 30 % de água 
sanitária diluída em água. Em casos de resíduos de cimento, 
tinta etc., utilizar lixa d’água no 100 a 180 manualmente 
em movimentos circulares com bastante água.

• Não esquecer de proteger o piso antes de executar 
modificações ou reformas. O piso deverá estar 
previamente protegido com lona plástica.
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• Dano por impacto.

• Se as cargas admissíveis de projeto não forem 
respeitadas.

• Manchas por utilização inadequada de produtos 
químicos.

• Utilização de máquina de alta pressão para manutenção 
rotineira.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção rotineira e preventiva necessária por 
empresa especializada.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

desCrIção prAzo

Riscados, quebrados ou manchados No ato da entrega

Revestimentos soltos ou desgaste excessivo 2 anos
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metamórfico, a ardósia é formada sob as menores pressões e 

temperaturas dentre as rochas metamórficas.

Por ser material proveniente da natureza, apresenta variações 

características, que muitas vezes podem ser confundidas com 

imperfeições. 

Revestimentos com função decorativa e preparo específico para 
serem utilizados em pisos e paredes, interna ou externamente, 
com fixação por processo normatizado. São utilizadas também 
em elementos arquitetônicos. 

Ardósia, granitos e demais pedras naturais, são materiais 
extraídos da natureza e beneficiados pelo homem. 
Características como dureza, composição mineralógica, 
porosidade e absorção de água são específicas para cada 
tipo de pedra.  Por serem naturais, apresentam diferenças de 
tonalidade, granulometria, veios e densidade, mesmo quando 
retirados do mesmo bloco no momento da extração. 

As pedras utilizadas no imóvel foram selecionadas de maneira 
que essa característica fosse minimizada. Mesmo com esse 
cuidado, pequenas variações no padrão são aceitáveis.

Ardósia Portuguesa

A ardósia é uma pedra natural metamórfica sílico-argilosa 
formada pela transformação da argila sob pressão e 
temperatura, endurecida em finas lamelas. De baixo grau 

desCrição do sistema

Pedras deCorativas Naturais

Imagem ilustrativa
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Granito

Granito é uma pedra natural extraída de jazidas, utilizada 
como revestimento de pisos ou paredes, perfeitamente 
encaixada, isto é, preparada uma a uma e com junta seca, 
ou afastada e rejuntada com argamassa ou outro produto 
específico, segundo a especificação de projeto. É uma rocha 
magmática granular (consequente da mistura de lavas de 
vulcões), caracterizada pela presença de quartzo e feldspato 
(mais conhecido como silicato). Estas diferenças na sua 
formação geológica fazem com que a aparência e as texturas 
de cada um sejam peculiares e diferentes entre si. 

Por ser material proveniente da natureza, apresenta variações 
características (“manchas”, veios, cores), que muitas vezes 
podem ser confundidas com imperfeições. Na realidade, de 
forma geral, não se encontrará uma pedra idêntica à outra. É 
normal o aparecimento de pequenas fissuras no granito, bem 
como leve alteração de cor em algumas peças. A Construtora 
não se responsabiliza pela substituição do material, por se 
tratar de característica inerente a ele.

Granito aplicado no Espaço Poker Gourmet
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• Utilizar sabão neutro próprio para lavagem de pedras.

• Para não danificar o rejuntamento, não utilize bomba de 
pressurização de água, vassoura de piaçava ou escova 
com cerdas duras na lavagem. Não utilizar máquina de 
alta pressão para a limpeza da edificação. 

• Não utilizar produtos corrosivos que contenham em sua 
composição produtos químicos, tais como cloro líquido, 
soda cáustica ou ácido muriático. Para retirada de 
manchas deverá ser contratada empresa especializada 
em revestimento/limpeza de pedras.

• Nos procedimentos de limpeza diária de materiais polidos, 
sempre procurar remover primeiro o pó ou partículas sólidas 
com um pano macio, ou escova de pelo nos tampos de pias 
e balcões. Nos piso e escadarias, remover com vassoura 
de pelo, sem aplicar pressão excessiva para evitar riscos e 
desgastes precoces devido ao atrito. Em seguida, aplicar 
um pano umedecido (sempre bem torcido, sem excesso de 
água) com água ou solução diluída de detergente neutro 
para pedras, seguida de aplicação de um pano macio 
de algodão para secar a superfície. Evitar a lavagem de 
pedras e, quando necessário, utilizar detergente específico. 
A  lavagem das pedras pode favorecer o aparecimento de 
manchas e eflorescências.

• Deve-se tomar precauções quanto a manutenção e uso 
destes, prevenindo possíveis contatos com produtos 
químicos, como solventes, ácidos, tintas e canetas tipo 
pincel atômico ou hidrocor, pois estes produtos penetram 
nos poros das pedras ocasionando manhas irreversíveis. 
Deve-se evitar impactos diretos sobre estas pedras de 
revestimento, a fim de evitar quebras.

• Devido à porosidade das pedras naturais, deve-se evitar 
que agentes causadores de manchas (café, refrigerante, 
caneta tipo pincel atômico ou hidrocor, graxa, óleo, 
tinta, massa de vidro, etc.) entrem em contato com 
sua superfície. Caso o contato ocorra, limpe o local 
imediatamente, com pano absorvente ou papel toalha.

• Não usar produtos abrasivos para limpeza, como sapólio 
ou esponja de aço, pois estes produtos comprometem o 
acabamento/polimento das pedras.

• Antes de perfurar qualquer peça deve-se consultar o 
Manual do Proprietário para evitar perfurações em 
tubulações.

Cuidados de uso
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• Nunca tentar remover manchas com produtos genéricos 
de limpeza ou com soluções caseiras. Sempre que houver 
algum problema, consulte empresas especializadas, pois 
muitas vezes a aplicação de produtos inadequados em 
manchas pode, além de danificar a pedra, tornar as 
manchas permanentes.

• No caso de pedras naturais utilizadas em ambientes 
externos, poderá ocorrer um acúmulo localizado de 
água em dias de chuva, em função das características 
das pedras utilizadas. Se necessário, remover a água 
com auxílio de rodo.

• Utilizar protetores de feltros e/ou mantas de borrachas 
nos pés dos móveis.

• Evitar bater com peças pontiagudas.

• Cuidado no transporte de eletrodomésticos, móveis e 
materiais pesados. Não arrastá-los sobre o piso.

• Não deixe cair sobre a superfície graxa, óleo e massa de vidro.

• Não colocar vasos de planta diretamente sobre o 
revestimento, pois podem causar manchas.

• Para a recolocação de peças, atentar para o uso correto do 
cimento colante para cada tipo de pedra (exemplo: para 
mármores e granitos claros – cimento ou cola branca, para 
ardósias – cimento ou cola  específica, etc.).

• No caso de fixação das pedras com elementos metálicos, 
não remover nenhum suporte e, no caso de substituição, 
contatar uma empresa especializada.

• Em áreas muito úmidas como banheiros, deixar sempre 
o ambiente ventilado para evitar aparecimento de fungos 
ou bolor e sempre utilizar produtos de limpeza específicos 
para pedras, que evitam a proliferação destes agentes.

• Proteger a superfície da pedra contra manchamentos através 
da aplicação de óleo e hidrofugantes para pedras. 

• No caso de peças polidas (exemplo: pisos), é 
recomendável um enceramento mensal com cera 
específica, para proteger a pedra de agentes agressivos. 
Nas áreas de circulação intensa, o enceramento deve 
acontecer semanalmente ou até diariamente.

• Em caso de reforma, cuidado para não danificar a 
camada impermeabilizante, onde houver.

• É proibida a limpeza com o uso de mangueira. Caso o piso 
esteja molhado, puxe a água imediatamente para o ralo. 

• O granito deverá ser limpo exclusivamente com pano 
molhado em água e sabão neutro. Nunca use qualquer 
produto químico ou cera.

• A seguir é mostrada tabela com os principais tipos de 
manchas os produtos indicados para limpeza:
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalentes às 

maNuteNção PreveNtiva

• A calafetação em volta das peças de metal e louças (ex. 
válvula de lavatório) deve ser feita com mastique ou 
massa de calafetação.

• Não utilize massa de vidro para evitar manchas.

• Os granitos estão sujeitos à penetração de fluidos, 
portanto deve-se removê-los o mais rápido possível para 
minimizar o aparecimento de manchas.

• Os granitos claros em contato com madeira, café, óleo, 
graxa, material ferruginoso (pregos, etc.) – podem 
apresentar manchas; portanto, sugerimos utilizar alguns 
impermeabilizantes antecipadamente.

• Antes de começar qualquer reforma, certifique-se de que 
o material utilizado encontra-se disponível.

tIpo de mAnChA método de lImpezA

Azeite Álcool etílico

Gordura Bicarbonato e água

Betume Acetona

Tinta Solvente específico

Vinho e cerveja Detergente alcalino

Iodo Amoníaco

Sangue Água oxigenada

Café, chá e suco Detergente com água quente

Tinta de caneta Álcool, acetona ou benzina

Graxa e óleo Água quente com detergente alcalino

Marca de pneu Solvente orgânico ou saponáceo

Ferrugem (específico para pedras) Removedor de oxidação (Oxilene)

• Para retirada de manchas de difícil remoção, contrate 
empresa especializada em revestimentos/ limpeza de pedras. 

• Antes de furar as paredes, verifique sempre o capítulo 
Desenhos e os projetos específicos, para evitar perfurações 
em tubulações e camadas impermeabilizadas.

ateNção
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mesmas .  A manutenção deve ser feita por empresas 
especializadas/ capacitadas.

• Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente 
ventilado, para evitar surgimento de fungo ou bolor; 

• Sempre que agentes causadores de manchas (café, óleo 
comestível, refrigerantes, alimentos etc.) caírem sobre a 
superfície, limpar imediatamente para evitar a penetração 
do fluído no revestimento e consequentes manchas.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Verificação de eflorescência, 
manchas e presença de peças 
quebradas

Equipe de manutenção
local/ empresa capacitada

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Manchamentos causados pela execução

No ato da entrega
Peças quebradas, trincadas, riscadas ou falhas 
no polimento (quando especificado)

Peças soltas ou desgaste excessivo que não seja 
por uso inadequado 2 anos

• Reformas, vibrações, impactos, substituições, aplicação 
de revestimento sem autorização da construtora.

• Aplicação de produtos abrasivos e alcalinos.

• Utilização de máquinas de alta pressão.

• Quebra ou lasca por impacto indevido.

• Manchas e perda de polimento por utilização inadequada 
de produtos químicos.

• Riscos causados por transporte de materiais ou objetos.

• Má conservação do rejunte, gerando fissuras e falhas. 
nas pedras naturais. 

• Infiltrações e vazamentos provenientes de tubulações e 
impermeabilizações. 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas pro profissional ou 
empresa habilitada.

Perda da GaraNtia
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O sistema de revestimento corresponde ao acabamento final 
de uma edificação, sendo a parte que se apresenta mais 
visível, com a finalidade principal de proteção de paredes, 
pisos e tetos. 

A função protetora é a que mais se destaca pela sua 
importância, pois visa a resguardar as superfícies a serem 
revestidas contra os agentes facilitadores da deterioração. 
Dentre esses agentes podem ser citados: a infiltração de água 
de chuva, da água do solo, água de uso e/ou de manutenção, 
além da ação de ventos, temperatura e umidade do ar, ação 
de fungos, ataque de roedores e outros agentes de carga, de 
uso e de sobrecarga. 

Além disso, o revestimento também cumpre a função estética, 
ligada ao conforto visual, vindo a se construir um verdadeiro 
elemento de valorização do empreendimento. 

Tem por finalidade o acabamento final do produto, proporcionando 
uniformidade da superfície, proteção de elementos estruturais, 
conforto e beleza pela utilização de cores. 

desCrição do sistema

PiNturas A pintura é composta, geralmente, de fundo, massa e tinta de 
acabamento, formando um “sistema de pintura”. Pode ser aplicada 
diretamente sobre o reboco, texturas, concreto, fibrocimento, gesso 
e superfícies internas de massa corrida, servindo como proteção e 
proporcionando uniformidade, além de conforto e beleza. 

Pequenas imperfeições na pintura são aceitáveis por se tratar 
de um recobrimento manual. Tais imperfeições poderão ser 
realçadas com iluminação paralela à parede que, portanto, deve 
ser evitada. 

A tinta acrílica apresenta boa durabilidade e resistência a 
intempéries, sendo indicada tanto para ambientes internos 
quanto externos. Possui baixo respingamento, ótimo alastramento 
e aparência de semibrilho ou fosca.

A tinta esmalte comum ou sintética, indicada especialmente para 
madeiras, metais e azulejos pelo acabamento de boa qualidade, 
possui boa resistência à luz, às intempéries e à chuva. Ela pode ser 
diluída e limpa com o solvente adequado. Não é fácil de utilizar, 
tem um cheiro forte e seca lentamente.

A tinta látex é indicada para alvenaria interna e externa (sendo, 
entretanto, mais apropriada para a alvenaria interna, devido à 
sua menor capacidade de dilatar com as variações de temperatura 
provocadas pela incidência solar direta) tendo acabamento 
fosco ou aveludado.
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• Mantenha o ambiente sempre bem ventilado para evitar 
o aparecimento de mofo nas pinturas, que é resultado de 
umidade e sombra. O inverno é a estação do ano mais 
propícia para o surgimento de mofo, principalmente 
em cantos e atrás das cortinas e armários. Combata o 
fungo com formol ou água sanitária diluídos em água, 
na proporção de 1:10. Toda vez que for realizada a 
repintura, deverá ser feito tratamento das fissuras.

Cuidados de uso

As tintas do tipo epóxi são tintas de acabamento brilhante, ótima 
cobertura, média flexibilidade, longa durabilidade ao exterior, 
resistentes à luz, ao calor, à chuva e aos solventes, álcool, óleos e 
ácidos. São indicadas para a impressão serigráfica sobre metais, 
vidros, fórmicas, fenolite, fibras de poliéster, placa de circuito 
impresso poliestireno e polipropileno tratado.

As paredes, portas e esquadrias externas de seu apartamento 
não podem ser decoradas com cores ou tonalidades diversas 
das empregadas no edifício, sem aprovação da administração 
condominial. 

No edifício foram utilizadas tintas látex e/ou acrílica. Para maiores 
detalhes sobre a cor e o tipo de pintura, consulte a Tabelas dos 
Materiais de Acabamento, no capítulo Memorial Descritivo.

• Para remoção de poeiras, manchas ou sujeiras em 
paredes e tetos, utilizar espanadores ou flanelas secas 
ou levemente umedecidas com água e sabão neutro. 
Deve-se tomar cuidado de não exercer pressão demais 
na superfície.

• As áreas externas (fachada muros etc.) devem ser pintadas a 
cada 3 (três) anos, evitando assim o envelhecimento, a perda 
de brilho e descascamento e que eventuais fissuras possam 
causar infiltrações, garantindo a vida útil das vedações. 

• Preliminarmente à repintura, deverão ser tomados todos 
os cuidados com a preparação e limpeza da superfície 
(substrato). 

• Com o tempo, devido à exposição à luz e à poluição, 
a pintura pode vir a escurecer um pouco. Havendo 
necessidade de retoques, toda a parede ou todo o 
cômodo deverão ser repintados para que não apareçam 
diferenças de tonalidade.

• Nunca faça retoques em pontos isolados e pinte, quando 
necessário, toda a parede ou todo o cômodo. Para que 
seu imóvel mantenha uma aparência sempre nova, 
recomenda-se uma pintura geral periódica.

• Evite a incidência de raios solares diretamente sobre 
as superfícies, colocando, nas aberturas de janelas 
(principalmente), sempre que possível, anteparos como 
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• Utilizar somente componentes originais ou com 
desempenho de características comprovadamente 
equivalentes aos mesmos. Para manutenção, contrate 
empresas especializadas.

• A fachada da edificação deve seguir o programa de gestão 
de manutenção, de responsabilidade da administração 
do condomínio, a fim de evitar envelhecimento, perda de 
brilho, descascamento e eventuais fissuras que possam 
causar infiltrações.

maNuteNção PreveNtiva

ateNção

Quando da contratação de serviços especializados para a 
repintura, deve-se atentar aos seguintes itens:

• Se a pintura estiver em bom estado (sem trincas e lascas), 
basta escovar a superfície eliminando a gordura e repintar 
as superfícies com a mesma especificação da tinta original.

• Caso não esteja, deve ser removida com escova de aço, 
aplicada massa corrida em camadas finas e lixa em 
seguida para só então aplicar a tinta.

cortinas, venezianas, etc., com a finalidade de garantir 
a coloração. 

• Para a aplicação da pintura sobre o interior do ambiente, 
observar o tempo de cura de seu substrato, em alguns 
casos, pode chegar a 28 dias.

• Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar 
todo o pano da parede (trecho de quina a quina ou de 
friso a friso), para evitar diferenças de tonalidade entre a 
tinta velha e a nova numa mesma parede; 

• Repintar as áreas e elementos com as mesmas 
especificações da pintura original.

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 2 Anos

Realizar inspeção para 
avaliar as condições para 
executar a repintura quanto a 
descascamento, esfarelamento 
e perda de cor

Equipe de manutenção
local/ Empresa capacitada
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GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Sujeiras, imperfeições ou acabamento 
inadequado No ato da entrega

Empolamento, descascamento, esfarelamento, 
alteração de cor ou deterioração do 
acabamento

1 ano

• Pintura realizada por profissional não especializado.

• Utilização inadequada da pintura. 

• Lavar com jato de alta pressão. 

• Utilizar produtos químicos na limpeza.

• Manutenção de ambientes fechados por tempo 
prolongado, causando exsudação. 

• Aplicação de produtos químicos sobre a pintura. 

Perda da GaraNtia

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por empresa capacitada. 

• Reforma ou alteração sem o acompanhamento de um 
responsável técnico legal, ou em desacordo com a NBR 
16.280 – Reforma em Edificações.
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Os pisos vinílicos são produtos homogêneos à base de PVC, 
de fácil manutenção e resistentes à maioria dos reagentes 
químicos. São leves, bons isolantes térmicos, elétricos e 
acústicos, resistentes a choques e a intempéries, impermeáveis 
a gases e líquidos e autoextinguíveis (não propagam chamas) 
devido à alta quantidade de cloro em sua composição.

Para especificações, consulte a Tabela dos Materiais de 
Acabamento, no capítulo Memorial Descritivo. 

desCrição do sistema

Piso viNíliCo

Imagem ilustrativa piso vinílico aplicado

• Não utilize solventes, saponáceos, derivados de petróleo 
(como thinner, querosene, etc.), palha de aço ou 
produtos abrasivos na limpeza ou eventual remoção de 
manchas ou adesivos.

• Não permita que qualquer tipo de material feito de ferro ou 
composto similar fique em contato direto com o piso vinílico, 
pois caso entre em processo de oxidação (ferrugem), poderá 
ocasionar manchas de difícil remoção.

• Somente após a secagem total do piso que ele poderá 
ser liberado para uso.

• Caso ocorra derramamento de algum produto, lave o 
local imediatamente.

• Para a limpeza do piso, utilize uma vassoura com cerdas 
macias no sentido da textura. Poderá utilizar também um 
pano úmido bem torcido. Em seguida passe um pano 
limpo e umedecido com solução de água e sabão ou 
detergente neutro na proporção de 10:1 (10 partes de 
água para uma de detergente ou sabão), esfregando 
com vassoura de cerdas macias, através de movimentos 
circulares. Deixe o produto agir por 5 ou 10 minutos.

Cuidados de uso



265

Uso, operação e ManUtenção

• Não utilize cera.

• Durante a lavagem utilize apenas a água na quantidade 
mínima necessária para ativar o detergente. Não é 
necessário uso de água em abundância, pois o excesso 
pode causar algum tipo de infiltração, comprometendo 
o piso com o aparecimento de bolhas e/ou seu 
descolamento.

• Em seguida, retire todos os resíduos e enxágue. Após 
o enxágue, efetue a secagem com um pano bem seco.

• Não use calçado de solado pontiagudo (com travas 
ou salto alto), sujos, principalmente de areia, que tem 
efeito abrasivo. Utilize somente calçados de solado 
flexível.

• Nunca apoie diretamente sobre o piso elementos 
pontiagudos ou cortantes.

• Proteja os pés dos móveis e equipamentos com feltro a 
fim de evitar que risque o piso.

• Móveis e cadeiras com pés giratórios devem ter 
borracha macia de boa qualidade e preferencialmente 
5 cm de diâmetro. Rodízios rígidos e finos marcam o 
piso assim como rodízios de borracha preta. Rodízios 
de silicone e poliuretano são os mais recomendados.

• Limpe o rodízio das cadeiras sempre que fizer a limpeza 
do piso. Caso elas não sejam limpas, funcionarão 
como uma lixa, causando desgaste excessivo no piso, 
podendo encardi-lo e danificar sua superfície.

Para limpeza pesada, atente para as orientações 
seguintes:

• Umedeça a área a ser limpa com pequena quantidade 
de água. Utilize detergente neutro ou produto multiuso, 
esfregando com vassoura de cerdas macias através de 
movimentos circulares. Deixe o produto agir por 5 a 10 
minutos

• Remova todas as partículas suspensas (sujeira) com água 
e detergente. Remova, então, a água suja com pano seco 
e repita a ação.

• Enxágue até remover todo o produto. Com o auxílio de 
pano seco, retire a umidade excedente.

• As áreas secas não podem ser lavadas com água 
corrente, mas apenas pano úmido. 

• Para o rodapé, é recomendado apenas a utilização de 
pano seco.
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• Reformas, vibrações, impactos, substituições, aplicação 
de revestimento sem autorização da construtora.

• Aplicação de produtos abrasivos e alcalinos.

• Riscos causados por transporte de materiais ou objetos.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas pro profissional ou 
empresa habilitada.

maNuteNção PreveNtiva

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano

Inspecione e, se necessário, 
efetue tratamento recomendado 
pelo fornecedor.

Empresa capacitada

desCrIção prAzo

Riscados, manchados ou defeitos aparentes No ato da entrega

Empenamento 1 ano
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Tratamento dado às juntas de assentamento dos materiais 
cerâmicos e pedras para garantir a estanqueidade e o 
acabamento final dos sistemas de revestimentos de pisos e 
paredes, assim como absorver pequenas deformações.

desCrição do sistema

rejuNtes

Detalhe típico de um revestimento com o uso de rejunte

Os rejuntes também têm a função de absorver pequenas de-
formações, por isso, existe um tipo específico de rejuntamento 
para cada local e tipo de revestimento.

Há três tipos de rejunte no mercado das construções:

Cimentício

Sua composição é cimento, mais agregados minerais. Pigmen-
tos (para acrescentar cor) e aditivos e polímeros (que servem 
para definir o tipo de exposição que o revestimento vai ter). O 
rejunte cimentício pode ser instalado no lado interno ou exter-
no da residência ou em áreas molháveis.

Acrílico

O rejunte acrílico é composto por resina acrílica, cimento, 
agregados minerais, pigmentos, aditivos e polímeros.

Epóxi 

O rejunte epóxi, por sua vez, é um produto bicomponente à 
base de resina. Possui elevada resistência química e mecânica, 
além de ser extremamente impermeável e resistente a fungos 
e manchas.
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema. 

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente aos 
mesmos. As ações de manutenção devem ser executadas 
por empresa capacitada ou especializada.

• Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados, 
não utilize removedores abrasivos, decapantes ou ácidos.

• Não utilizar máquina de alta pressão de água, 
vassouras de piaçava, escovas com cerdas duras, peças 
pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas 
metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 
pois podem danificar o sistema de revestimento. 

• Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais 
pesados, para que não haja desgaste excessivo ou 
danos à superfície do rejunte.

• Utilizar somente componentes originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente.

• Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente 
ventilado para minimizar surgimento de fungo ou bolor.

ateNção

• Em áreas de banheiros e cozinhas pode haver desgaste 
do rejunte de revestimentos de pisos e rodapés devido 
ao contato direto com água e/ ou umidade. 

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano

Verificar sua integridade e 

reconstituir os rejuntamentos 

internos e externos dos pisos, 

paredes, peitoris, soleiras, ralos, 

peças sanitárias, grelhas de 

ventilação e outros elementos, 

onde houver

Equipe de manutenção
local/empresa capacitada

Cuidados de uso
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• Manchas por utilização de produtos não recomendados 
pelo fabricante.

• Negligência nos cuidados de uso e falta da manutenção 
necessária. 

• Danos causados por furos para instalação de peças em 
geral.

• Uso de máquinas de alta pressão nas superfícies.

• Aplicação de produtos abrasivos e alcalinos.

• Alteração do sistema original.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.

GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 1 Ano

Inspecionar e, se necessário, 

completar o rejuntamento 

convencional (em azulejos, 

cerâmicas, pedras), 

principalmente na área do 

box do chuveiro, bordas de 

banheiras e varandas
Equipe de manutenção
local/empresa capacitada

A CAdA 2 Anos

Inspecionar e, se necessário, 
completar o rejuntamento 
flexível com mastique. Isto 
é importante para evitar o 
surgimento de manchas e 
infiltrações

desCrIção prAzo

Falhas ou manchas No ato da entrega

Falhas na aderência 1 ano

Estanqueidade 2 anos
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Uma edificação contém vários tipos de vedações flexíveis. 
Os revestimentos podem conter juntas para alívio das peças 
estruturais em vista do comportamento dos materiais frente às 
alterações climáticas (mudanças de temperatura), conformação 
às sobrecargas e cargas de ocupação.

Não confundir com juntas de dilatação das fachadas, que 
são um sistema construtivo diferente.

Juntas de dilatação estrutural

As juntas de dilatação estrutural são dispositivos criados para 
absorver a variação volumétrica dos materiais, e também 
usadas para mitigar os efeitos da vibração e movimentações 
inerentes à cada tipo de estrutura.

Juntas de movimentação

A junta de movimentação tem a finalidade de criar panos 
de revestimento cerâmico, proporcionado certa liberdade 
de movimentação para o sistema. Geralmente, as juntas de 
movimentação são mais largas que as juntas de assentamento 

desCrição do sistema

vedações Flexíveis

e têm a função de aliviar tensões geradas por movimentações 
da parede ou do próprio revestimento por causa das 
variações de temperatura ou deformação lenta do concreto 
da estrutura do revestimento. Quando a área a ser revestida 
apresenta grandes dimensões, haverá necessidade de juntas 
de movimentação entre panos cerâmicos.

Juntas de dessolidarização

As juntas de dessolidarização ajudam a absorver as 
movimentações das paredes e contrapisos e devem ser 
dimensionadas em função das movimentações previstas para 
o revestimento e em função da deformabilidade admissível 
do selante (em geral variam de 5 a 20 mm). As juntas de 
dessolidarização devem ter tratamento similar das juntas de 
movimentação. Têm por finalidade absorver as tensões na 

Junta de dilatação estrutural
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interface de diferentes elementos do sistema de revestimento 
devido ao comportamento diferencial entre eles.

Materiais e componentes

As juntas de dilatação normalmente são constituídas por 
placas de poliestireno expandido (isopor), empregando-se no 
acabamento / estanqueidade da junta selante elástico à base 
de resina acrílica, poliuretano, silicone ou outra resina.

Junta de movimentação

Cuidados de uso

• Limpar os revestimentos somente com produtos 
apropriados, que atendam aos requisitos definidos pelo 
fornecedor. 

• Não utilizar escovas com cerdas duras, peças 
pontiagudas, esponjas ou palhas de aço, espátulas 
metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 
pois podem danificar o sistema de revestimento.  
Máquina de alta pressão de água podem ser usadas 
desde que tenham o jato de água regulado.

• Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais 
pesados, para que não haja desgaste excessivo ou 
danos à superfície do rejunte. 

• Não introduzir objetos de qualquer espécie nas juntas 
de dilatação.

• Atentar para as juntas de dilatação, que devem 
ser preenchidas com material flexível e nunca com 
argamassa para rejuntamento.
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• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema. 

• Somente utilizar produtos originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente aos 
mesmos. As ações de manutenção devem ser executadas 
por empresa capacitada ou especializada.

maNuteNção PreveNtiva

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA Ano

Análise visual e táctil de pontos 

falhos, principalmente nos 

encontros com o rejuntamento 

cimentício
Equipe de manutenção 
local/ Empresa capacitada

Verificação visual e táctil 
do mastique, verificando a 
presença de bolhas, fissuras e 
ou ressecamento do produto

GaraNtia deClarada

• Aplicação de produtos abrasivos ou ácidos. 

• Execução de limpeza com uso de máquinas com excesso de 
pressão da água. 

• Perfuração na junta de dilatação. 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por empresa especializada.

Perda da GaraNtia

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 2 Anos

Inspecionar e, se necessário, 
completar o rejuntamento 
flexível com mastique. Isto 
é importante para evitar o 
surgimento de manchas e 
infiltrações

Equipe de manutenção
local/ empresa capacitada

desCrIção prAzo

Manchas, riscos ou quebras No ato da entrega

Desempenho do material (falhas de fabricação) Conforme fabricante

Problemas com a instalação 1 ano
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sistemas eletromeCâNiCos: 
elevadores

Conjunto de equipamentos com acionamento eletromecânico 
destinados a realizar o transporte vertical de passageiros ou 
cargas entre os pavimentos de uma edificação.

Elevadores

Os elevadores serão da marca OTIS Elevadores sociais com 
capacidade para até 08 pessoas.

Para o transporte vertical entre os pavimentos, foram 
instalados elevadores sociais,  de acordo com as normas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Característica

• Capacidade para 600 Kg ou 08 pessoas

• Fabricante: OTIS

• Dimensão das portas:  0,80 m e 2,00 m 

desCrição do sistema
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Limpeza da cabina

• Limpeza de rotina: Os melhores produtos para conservar 
o aço inox são a água, o sabão, os detergentes suaves 
e neutros diluídos em água morna, aplicados com pano 
macio ou uma esponja de náilon. Após a limpeza, retire 
o excesso do produto com pano úmido e seque com um 
pano macio. Esta secagem é extremamente importante 
para evitar o aparecimento de manchas.

• Nunca utilize esponja de aço comum na limpeza do aço 
inox, pois além de arranhar as partes polidas, ele deixa 
partículas que podem provocar manchas. Não utilize 
mangueira com água corrente, para evitar acúmulo no 
fundo do poço.

• Sujeiras e manchas: Quando a limpeza de rotina não 
for suficiente, aplique uma mistura feita de gesso ou 
bicarbonato de sódio, dissolvidos em álcool de uso 
doméstico até formar uma pasta. Use um pano macio, 
bucha de náilon ou uma escova de cerdas macias. 

Cuidados de Uso
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Instrua os usuários a:

• Manter as soleiras dos pavimentos sempre limpas, a fim 
de evitar desgastes nos componentes das portas. 

• Não permitir que caia água através das soleiras, pois 
poderá causar paralisação do equipamento e curto-
circuito. 

• Não usar produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos. 

• Utilize flanela macia ou estopa, umedecidas com produto não 
abrasivo, adequado para o tipo de acabamento da cabina.

• Não utilize água para não comprometer os componentes 
elétricos dos elevadores. 

• Para não causar descoloração sobre partes plásticas, 
evite o uso de álcool.

• Coloque acolchoado de proteção na cabina do elevador 
de serviço para o transporte de cargas volumosas, 
especialmente durante mudanças.

• Na ocorrência de obras, utilize constantemente a 
proteção especial para a cabina. 

• Não deixe escorrer água ou óleo para dentro dos poços 
dos elevadores. 

Faça-o sempre da maneira mais suave possível, 
utilizando passadas longas e uniformes, no sentido do 
acabamento, sem esfregar, com movimentos circulares. 
Depois, retire o excesso do produto com pano úmido e 
seque com um pano macio.

Soluções para alguns problemas mais comuns:

• Gorduras e óleos: Limpe as partes mais grossas com 
um pano macio ou toalha de papel. Em seguida passe 
água morna, detergente ou amônia e depois siga os 
procedimentos da limpeza de rotina.

• Marcas de dedos: Remova com um pano macio ou toalha 
de papel umedecidos em álcool isopropílico (encontrado 
em farmácias de manipulação) ou solvente orgânico 
(éter, benzina e acetona).

• Para diminuir a chance de uma nova ocorrência, aplique 
um polidor doméstico à base de cera ou vaselina líquida 
sobre a superfície limpa e seca.

• Rótulos ou etiquetas: Descole o máximo que puder. Passe 
um pano macio com água morna. Se o adesivo persistir, 
seque e esfregue suavemente com álcool ou solvente 
orgânico. Nunca raspe a superfície do aço inox com 
lâminas, espátulas ou abrasivos grossos.
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• Papéis, cigarros, lixo e outros detritos não devem ser jogados 
nos poços dos elevadores nem nas guias das portas.

• Não ultrapassar a capacidade máxima descrita nas 
instruções do fornecedor. 

• Manter as placas de sinalização em bom estado de 
limpeza e conservação. 

• Não forçar a porta do equipamento. 

• Não chame mais de um elevador ao mesmo tempo. Isso 
evitará o consumo desnecessário de energia.

• Jamais utilize os elevadores em caso de incêndio.

• Em casos de existência de ruídos e vibrações anormais, 
comunique o zelador/ gerente predial ou responsável.

• Por se tratar de um equipamento complexo e sensível, 
somente empresa especializada deve ter acesso às 
instalações para efetuar conservação e manutenção.

• Não obstrua a ventilação da casa de máquinas, nem a 
utilize como depósito.

• A porta da casa de máquinas dos elevadores deve ser 
mantida trancada, permitindo o acesso somente de aos 
técnicos da empresa de manutenção.

Para mais segurança, observar os seguintes cuidados: 

• O limite de carga e transporte de passageiros deverá ser 
sempre respeitado. 

• Nunca transpassar a porta do elevador, sem antes 
verificar se a cabine está no pavimento de chamada.

• Não pule, ou faça movimentos bruscos dentro dos 
elevadores. 

• Não utilize os elevadores com o corpo molhado (após 
sair da piscina, por exemplo). Além da possibilidade da 
penetração de água nos fechos das portas, que poderá 
provocar curtos-circuitos, o empoçamento de água 
clorada no piso dos elevadores pode corroê-lo.

• Crianças não devem transitar desacompanhadas nos 
elevadores. 

• Não reter o elevador em seu andar, retardando seu 
funcionamento. A qualquer momento outro usuário pode 
dele precisar. 

• Em caso de falha mecânica ou elétrica, não tentar sair 
sozinho do elevador ou com auxílio de pessoas sem 
treinamento para essas situações. Acionar o alarme e 
aguardar socorro. 
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• Ao ouvir o alarme, dirigir-se ao local e conversar com os 
passageiros presos na cabine do elevador, ressaltando 
a ausência de perigo e dizendo que a empresa de 
manutenção está sendo acionada. Tal procedimento 
atenua a insegurança e fobias normais nesses casos. 

• Havendo desnível da cabine, não permitir a saída de 
passageiros. Não colocar qualquer objeto para servir 
de escada, pois uma queda no poço poderá ser fatal. 
Aguardar a chegada do técnico para proceder ao 
nivelamento da cabine. 

• Jamais tentar nivelar a cabine através do acionamento 
manual do freio, pois poderá gerar condições inseguras 
ou mesmo agravar a causa da paralisação.

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA:

• Em caso de incêndio, não usar o elevador, e sim as 
escadas, que são isoladas e construídas para esse fim. 

• Caso haja falha no funcionamento dos elevadores, é 
necessário reprogramá-los.

• Detecção de defeito.

O surgimento de alguma das condições a seguir indica o mau 
funcionamento do elevador:

• O elevador, em condições normais, deve atender a todas 
as chamadas de pavimento ou de cabina, a não ser que  
esteja em sistema de cancelamento de chamadas falsas. 

• O elevador não deve parar no meio do percurso. 

• O elevador não deve trafegar sem estar com as portas 
totalmente fechadas. 

• As portas dos pavimentos não podem ser abertas sem a 
presença do elevador parado no andar a não ser com o 
uso da chave de emergência, por profissional capacitado. 

• O desnivelamento entre a cabina e o pavimento não 
deve ser excessivo. 

• No caso de mau funcionamento dos elevadores, 
a comunicação com a empresa conservadora é 
fundamental. Entretanto, antes de contatá-la, observe se 
o funcionamento de energia está normal e se todas as 
portas dos pavimentos estão fechadas. 

• É necessário salientar que os elevadores podem ter 
inicialmente maiores problemas, devido à adequação 
ao uso. Mantenha o número do telefone do plantão em 
local de fácil visualização e de conhecimento de todos os 
empregados/usuários. 
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Dicas 

Alguns procedimentos de ordem prática prolongam e 
preservam o bom funcionamento do elevador: 

• Aperte o botão de chamada uma única vez; apertá-lo 
mais de uma vez não irá fazer com que o elevador se 
desloque mais rápido. 

• Aguarde caso o elevador chamado ultrapasse seu andar; 
isso pode ocorrer, se alguém também houver chamado o 
elevador em pavimentos superiores. 

• Não retenha o elevador no pavimento, retardando seu 
funcionamento. 

• Antes de entrar na cabina, verifique se o elevador se 
encontra no andar e nivelado com o piso. 

• Entre e saia da cabina observando se não há degrau 
formado entre o piso do elevador e o piso do pavimento. 

• Nunca entre no elevador caso a luz da cabina esteja 
apagada. 

• Não permita que as crianças brinquem ou trafeguem 
sozinhas no elevador. 

• Não utilize o aparelho de viva-voz ou alarme, caso a 
situação não seja de emergência. 

• É proibido por lei fumar dentro do elevador. 

Orientação de emergência 

• Se o elevador parar de funcionar repentinamente por 
motivo de pane elétrica ou mecânica, não entre em 
pânico, nem tente sair sozinho ou com a ajuda de outras 
pessoas sem prática para tais situações. Aperte o alarme 
e aguarde o socorro da empresa de manutenção ou de 
funcionários do condomínio treinados pela empresa de 
elevadores. 

• Jamais tente retirar passageiros da cabina quando o 
elevador parar entre pavimentos, pois há grande risco 
de ocorrerem sérios acidentes. Chame a empresa de 
manutenção ou o Corpo de Bombeiros. 

• Jamais tente nivelar a cabina através do acionamento 
manual do freio, pois poderá gerar condições inseguras 
ou mesmo agravar a causa da paralisação.

• Caso ouça o alarme do elevador, dirija-se ao local e 
converse com os passageiros que estejam presos na 
cabine, ressaltando a ausência de perigo e alertando 
que a empresa de manutenção está sendo acionada, 
atenuando a insegurança e possíveis fobias.
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perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA 6 meses

• Efetuar teste do sistema automático de 
funcionamento dos elevadores com energia 
elétrica proveniente de geradores;

• Verificar o funcionamento do alarme, do 
sistema de interfone e da luz de emergência, 
todos situados no interior da cabine;

• Observar o funcionamento do ventilador da 
cabine; 

• Observar o funcionamento das botoeiras;

• Observar o nivelamento de pisos (elevador 
e andar);

• Verificar a limpeza interna da cabine e sala 
de máquinas (acesso restrito aos técnicos 
especializados);

• Observar a existência de ruídos e/ou odores 
anormais;

Empresa 
Especializada

• Este sistema da edificação necessita de um plano de 
manutenção específico, que atenda às recomendações 
dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e normas 
específicas do sistema.

• É obrigatório o contrato de manutenção preventiva e 
corretiva com empresa especializada.

• Somente utilize peças originais.

maNuteNção PreveNtiva
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Cuidados do síNdiCo ao CoNtratar assistêNCia téCNiCa 
Para o seu elevador

• Avalie bem as instalações e os equipamentos da empresa, 
bem como a qualificação da equipe técnica. 

• Exija sempre nota fiscal como garantia de utilização de 
peças originais de fábrica.

• Certifique-se de que todos os serviços serão 
acompanhados por um engenheiro registrado no CREA.

• Confirme se você terá à disposição: atendimento 24 
horas, unidades móveis, teleatendimento, bips e peças 
originais de fábrica.

• Veja se há um posto de assistência técnica em sua 
localidade.

• Peça para ver o alvará de localização e funcionamento, 
além da cópia do seguro de responsabilidade civil.

• Informe-se sobre o programa de manutenção preventiva.

• Exija garantia de todos os serviços executados.

• Leve este assunto à sua próxima reunião de condomínio. 
Ele deve ser tratado com a mesma seriedade que você 
trata da segurança de qualquer outro meio de transporte.

*Entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em 
atender aos requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o 
constante nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento 
entregue ou 6 (seis) meses – o que for maior.
**As peças não estão dentro do período de garantia.

GaraNtia deClarada

desCrIção prAzo

Desempenho do equipamento* Especificado pelo fabricante

Instalação dos equipamentos 1 (um) ano**

• A elaboração e emissão do RIA* (Relatório de Inspeção 
Anual) são de responsabilidade da empresa de 
conservação dos elevadores. Além da qualidade da 
manutenção dos equipamentos, o síndico deve estar 
atento se a empresa contratada emite corretamente 
o relatório. O RIA descreve a situação do elevador 
e possibilita saber se o equipamento está em boas 
condições de operação e quais os eventuais serviços 
necessários para que estas condições sejam atendidas.

*RIA (Relatório de Inspeção Anual) é um documento 
obrigatório e deve ser arquivado pelo condomínio, estar à 
disposição e prontamente recuperável para apresentação à 
fiscalização da prefeitura municipal.
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• Pane no sistema eletroeletrônico, motores e fiação, 
causados por sobrecarga de tensão ou queda de raios. 

• Falta de contrato de manutenção com empresa 
especializada. 

• Uso de peças não originais nas manutenções e/ou 
reposição.

• Utilização em desacordo com a capacidade e objetivo 
do equipamento. 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção rotineira e preventiva necessária.

Observação: para não acarretar perda de garantia, recomen-
da-se que no primeiro ano de funcionamento o contrato de 
manutenção seja feito com o fabricante.

Perda da GaraNtia
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vidros

O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa, 
obtida através do resfriamento de uma massa de sílica em 
fusão. Suas principais qualidades são a transparência e 
a dureza. Distingue-se dos outros materiais por várias 
características: não é poroso nem absorvente e possui baixo 
índice de dilatação e condutividade térmica.

Os vidros têm a finalidade de proteger o ambiente das 
intempéries da natureza, permitindo a passagem de luz. Os 
principais tipos são: planos, recozidos (comuns), lisos, tipo 
fantasia, laminados, temperados e aramados.

No edifício, foram utilizados vidros do tipo: comum (float), 
laminado e temperado.

Vidro comum (float) 

O vidro comum é o vidro mais utilizado no mercado. É um 
óxido metálico super esfriado e transparente, de elevada 
dureza, essencialmente inerte e biologicamente inativo. O 

desCrição do sistema

mini boreal também é um vidro comum, porém possui uma 
textura suave através de gravações ou jateamentos.

VIDRO LAMINADO

O vidro laminado possui como característica a resistência à 
fragmentação por possuir uma membrana de PVB que une 
duas placas de vidro, impedindo a projeção de estilhaços 
numa situação de quebra.

O PVB (polivinil butiral) é uma das matérias primas utilizadas 
na fabricação de vidro laminado, sendo uma película plástica 
e elástica aplicada entre as chapas de vidro

VIDRO TEMPERADO

O vidro temperado ganha essa característica após passar por 
um tratamento térmico (têmpera), o resultado é um material 
mais rígido que numa ocasião de quebra, se estilhaça em 
inúmeros pedaços tornando-o menos suscetível a provocar 
ferimentos graves.

Em alguns locais foram utilizados vidros temperados e 
laminados, isto é, duas chapas de vidro temperado unidas por 
uma membrana de PVB.
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• Os vidros devem ser limpos com panos umedecidos com 
produtos próprios (limpa-vidros, que não contenham 
álcool em sua fórmula), água e sabão. Em seguida 
passe jornal seco ou flanela seca até que o vidro 
fique totalmente transparente. Não utilize produtos ou 
materiais abrasivos, como thinner, palha de aço, escovas 
de cerdas duras e afins, pois podem riscar os vidros de 
forma irreversível.

• Os vidros possuem espessura compatível com a 
resistência necessária para o seu uso normal. Por essa 
razão, deve-se evitar qualquer tipo de batida ou pancada 
na sua superfície ou nos caixilhos.

• Caso precise trocar o vidro, este deverá ter as mesmas 
características do anterior (cor, espessura, tamanho, etc.).

• Em caso de quebra ou trinca, troque imediatamente a 
peça para evitar acidentes.

• Não modificar a regulagem de limitação de abertura das 
esquadrias dos banheiros.

• Evitar impactos nos vidros, pois podem quebrar.

Cuidados de uso

Fachada das janelas em vidro
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• Não abrir as esquadrias empurrando a parte de vidro; 
utilize os puxadores e fechos.

• Para qualquer tipo de vidro, fazer limpeza utilizando 
água morna entre 35º a 45º graus, pano macio  e sabão 
neutro. Para a aplicação, deve-se umedecer o pano na 
solução e aplicar sobre a superfície. O pano deve ser 
enxaguado e repassado até que fique limpo. Não se 
deve utilizar objetos pontiagudos, espátulas de aço ou 
itens considerados abrasivos e que possam agredir o 
vidro ou PVB.

• No caso de troca, usar outro vidro com as mesmas 
características do retirado.

• No caso de quebra ou trinca, trocar imediatamente a 
peça, para evitar acidentes.

• Usar adequadamente e evitar esforços desnecessários.

• Não é recomendada a instalação de vidros, espelhos 
e revestimentos impermeáveis diretamente em paredes 
externas de fachada, pois as variações climáticas (sol, 
chuva, calor) poderão deteriorar o produto instalado.

• Não utilize materiais abrasivos, como palha de aço, 
escovas de cerdas duras ou esponjas duras, pois podem 
riscar os vidros de forma irreversível.

• Os limpa vidros encontrados no mercado, podem ser 
usados desde que sejam neutros (com pH igual a 7), mas 
seu uso não é obrigatório. Caso for utilizar esse produto, 
aplicá-lo com pano, nunca borrifando os líquidos 
diretamente no vidro.

• As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, 
evitando aplicação de força excessiva.

• Reapertar os parafusos aparentes de fechos, fechaduras 
ou puxadores e roldanas.

• Nos conjuntos que possuam vidros temperados, efetuar 
inspeção do funcionamento do sistema de molas e 
dobradiças e verificar a necessidade de lubrificação.

• Todas as partes móveis, tais como roldanas, cabos de 
aço, correntes, dobradiças etc., devem ser mantidas 
limpas, isentas de oxidação, lubrificadas ou engraxadas.

• Somente utilizar peças originais ou com desempenho 
de características comprovadamente equivalente às 
mesmas e executar a manutenção por meio de empresas 
especializadas/ capacitadas. 

maNuteNção PreveNtiva
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GaraNtia deClarada

Perda da GaraNtia

• Esforços não previstos.

• Se forem realizadas mudanças que alterem suas 
características originais.

• Aplicação de película que aumente a absorção de calor.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem 
feitas as manutenções previstas por profissional ou 
empresa habilitada.

desCrIção prAzo

Peças quebradas, trincadas, riscadas, 
manchadas ou com tonalidades diferentes No ato da entrega

Guarnições e acessórios
1 ano

Instalação/ fixação

perIodICIdAde AtIvIdAde responsÁvel

A CAdA mês

Revisão do funcionamento do sistema 
de molas, dobradiças, roldanas e 
acessórios do box

Equipe de manutenção 
local/ Empresa capacitada

A CAdA 6 meses

Verificar o desempenho das fixações 
e vedações dos vidros, reconstituindo 
onde necessário Empresa capacitada

A CAdA Ano

Revisão das vedações e fixações dos 
vidros nos caixilhos

Nos conjuntos que possuam vidros 
temperados, efetuar inspeção do fun-
cionamento do sistema de molas e 
dobradiças e verificar a necessidade 
de lubrificação

Equipe de manutenção 
local/ Empresa capacitada
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Tabelas

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

APARTAMENTOS

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE

FILETE/ 
PEITORIL/
SÓCULO / 
ADUELAS

TETO BANCADAS/  
RODOBANCAS

sAlA

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH. 
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH.

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES ACRÍLICA 

BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT.

PEITORIL DE 
GRANITO OCRE 

ITABIRA

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

-

CozInhA

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH. 
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH.

AZULEJO OVIEDO PURO 
BRANCO  BIANCOGRES. 

TAMANHO: 33X61CM  
+ TINTA SUVINIL 

CONSTRUÇÕES ACRÍLICA 
BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT.

-

FORRO DE GESSO 
+ TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCOI 

STANDARTD INT E EXT.

BANCADAS EM 
GRANITO VERDE 

UBATUBA 

ÁreA de servIço

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

NATURAL ELIZABETH.  
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

-
AZULEJO OVIEDO PURO 
BRANCO  BIANCOGRES. 

TAMANHO: 33X61CM  

PEITORIL DE 
GRANITO OCRE 

ITABIRA

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCA 
FOSCA STANDARTD 

INT E EXT.

-

CIrCulAção

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH.  
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH.

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES ACRÍLICA 

BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT.

-

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

-
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Tabelas

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

APARTAMENTOS

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE

FILETE/ 
PEITORIL/
SÓCULO / 
ADUELAS

TETO BANCADAS/  
RODOBANCAS

lAvAbo

PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH.  
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

-
"AZULEJO OVIEDO PURO 
BRANCO BIANCOGRES.  
TAMANHO: 33X61CM"

-

FORO DE GESSO 
+ TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

BANCADA 
EM GRANITO 

BRANCO SIENA

quArtos PISO TARKETT INJOY 
LICHIA

RODAPE 
POLIESTIRENO GART 
70X18MM BRANCO

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES ACRÍLICA 

BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT.

PEITORIL DE 
GRANITO OCRE 

ITABIRA

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

-

bAnhos

"PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH.  
NA ÁREA DE BOX: 
PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

NATURAL ELIZABETH. 
"

-
"AZULEJO OVIEDO PURO 
BRANCO BIANCOGRES.  
TAMANHO: 33X61CM"

PEITORIL DE 
GRANITO OCRE 

ITABIRA

FORO DE GESSO 
+ TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

BANCADA 
EM GRANITO 

BRANCO SIENA 
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Tabelas

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

APARTAMENTOS

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE

FILETE/ 
PEITORIL/
SÓCULO / 
ADUELAS

TETO BANCADAS/  
RODOBANCAS

bAnho suíte mAster

"PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

POLIDO ELIZABETH.  
NA ÁREA DE BOX: 
PORCELANATO 
SUPER BIANCO 

NATURAL ELIZABETH.  
 TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. "

-
"AZULEJO OVIEDO PURO 
BRANCO BIANCOGRES.  
TAMANHO: 33X61CM"

FILETE DE 
GRANITO 

BRANCO SIENA 
POLIDO + 

PEITORIL DE 
GRANITO OCRE 

ITABIRA

FORO DE GESSO 
+ TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

BANCADA 
EM GRANITO 

BRANCO SIENA 

terrAço desCoberto 
prIvAtIvo

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

SEG ELIZABETH.  
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

SEG ELIZABETH.  
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

TINTA COR E ARTE - 
GRISALHO

PEITORIL DE 
GRANITO OCRE 

ITABIRA
- -

CoberturA

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

SEG ELIZABETH.  
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

SEG ELIZABETH.  
TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

"INTERNA  - TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCA FOSCA 
STANDARTD INT E EXT. 

 
EXTERNA -  TINTA COR E 

ARTE - GRISALHO"

-

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES 

ACRÍLICA BRANCO 
NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

-
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Tabelas

InstAlAções elétrICAs

ACABAMENTO ELÉTRICO SIMON LIGHT EMOTIONS LINHAS 30 E 35

esquAdrIAs

AmbIente mAdeIrA metÁlICAs e vIdro

sAlAs
CONJ. MONT FOLHA DE PORTA SOLIDA ESMALTE BRANCO CARRARA 800X35 

+MARCO 5067X130X30REG 2LDS (MAIOR/MENOS) BORRACHA PLIC + ALIZARES 
10800X070X10MM CANTO RETO REG 2 LADOS ( MAIOR 55M) REC PET BRANCO

PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM FIXOS LATERAIS E 
PUXADOR 450MM TEMPERADO + JANELA DE CORRER 

2 FOLHAS LINHA ECOLINE 2.5

suítes
CONJ. MONT FOLHA DE PORTA SEMISSOLIDA ESMALTE BRANCO  700X35 

+MARCO 4967X130X30REG 2LDS (MAIOR/MENOS) BORRACHA PLIC + ALIZARES 
10800X070X10MM CANTO RETO REG 2 LADOS ( MAIOR 55M) REC PET BRANCO

JANELA DE CORRER INTEGRADA 2 FOLHAS - MOTOR 
110V/60HZ LINHA ECOLINE 2.5

bAnhos
CONJ. MONT FOLHA DE PORTA SEMISSOLIDA ESMALTE BRANCO  700X35 

+MARCO 4967X130X30REG 2LDS (MAIOR/MENOS) BORRACHA PLIC + ALIZARES 
10800X070X10MM CANTO RETO REG 2 LADOS ( MAIOR 55M) REC PET BRANCO

MAXIM-AR - 1 FOLHA LINHA ECOLINE 2.5

ÁreA de servIço JANELA DE CORRER 2 FOLHAS LINHA ECOLINE 2.5

terrAços/ÁreA 
prIvAtIvA

PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM FIXOS LATERAIS E 
PUXADOR 450MM TEMPERADO  + PORTA DE CORRER 
EM VIDRO TEMEPERADO 8MM + PORTA DE CORRER 3 

FOLHAS LINHA ECOLINE 2.5
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Tabelas

espeCIFICAções: reJunte / mAssA plÁstICA / ArgAmAssA

mAterIAl pIso pArede / bAnCAdA

porCelAnAto téCnICo polIdo retIFICAdo bIAnCo mAster - 
elIzAbeth. 

REJUNTE FLEXIVEL SC 1KG BEGE - ARGAPOLAR DO BRASIL IND 
E COMERCIO -

AzuleJo ovIedo puro brAnCo  bIAnCogres. REJUNTE PISOS E AZULEJOS 1KG BRANCO - PRECON -

rústICo retIFICAdo urbAn soFt seg- elIzAbeth. REJUNTE PISOS E AZULEJOS 1KG PLATINA - PRECON REJUNTE PISOS E AZULEJOS 1KG PLATINA 
- PRECON

grAnIto verde ubAtubA REJUNTE PISOS E AZULEJOS 1KG PRETO - PRECON REJUNTE PISOS E AZULEJOS 1KG PRETO 
- PRECON

grAnIto brAnCo sIenA REJUNTE PISOS E AZULEJOS 1KG BRANCO - PRECON

grAnIto oCre ItAbIrA
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Tabelas

espeCIFICAções dos mAterIAIs

1º e 2° pAvImento

AmbIente pIso rodApé pArede

rodAbAnCA/
FIlete/ 

peItorIl/
sóCulo / 
AduelAs

teto

CAlçAdA

LADRILHO LADRILHO PARA 
CALÇADA 25 QUADROS 

CINZA 20X20CM - PAVERS 
+ CIMENTO PADRÃO 

SUDECAP

- - - -

gArAgem CONCRETO POLIDO -

 TINTA SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT. +  TINTA 
SUVINIL REFERÊNCIA BRASA + 

NOVA COR PISO PRETO

- -

entrAdA / 
JArdIm

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

TINTA SUVINIL COR GRISALHO + 
TINTA SUVINIL COR LÁPIS DE COR - -

eClusA / 
segurAnçA

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 
TINTA SUVINIL COR GRISALHO -

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.
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Tabelas

espeCIFICAções dos mAterIAIs

1º e 2° pAvImento

AmbIente pIso rodApé pArede

rodAbAnCA/
FIlete/ 

peItorIl/
sóCulo / 
AduelAs

teto

lIvIng 

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

TINTA SUVINIL COR GRISALHO + 
TINTA NOVA COR PISO PRETO

BANCADAS 
EM GRANITO 

BRANCO SIENA

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.+ TINTA NOVA COR 
PISO PRETO

sAlão poKer 
gourmet

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

TINTA SUVINIL COR GRISALHO  +  
MASSA SUVINIL TIPO CIMENTO 

QUEIMADO - AVENIDA EXPRESSA 
+ REVESTIMENTO ACT ORIGAMI 

LEGNO RELEVO RET 45X90

BANCADAS EM 
GRANITO VERDE 

UBATUBA.  

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.

lAvAbo 

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 
TINTA SUVINIL COR LÁPIS DE COR

BANCADAS EM 
GRANITO VERDE 

UBATUBA.  

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.

Is

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 
TINTA SUVINIL COR GRISALHO -

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.
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Tabelas

espeCIFICAções dos mAterIAIs

1º e 2° pAvImento

AmbIente pIso rodApé pArede

rodAbAnCA/
FIlete/ 

peItorIl/
sóCulo / 
AduelAs

teto

Is pne

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 
TINTA SUVINIL COR GRISALHO -

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.

hAll de 
elevAdores

PORCELANATO 
URBAN SOFT 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

 TINTA SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT. +  TINTA 

SUVINIL REFERÊNCIA LÁPIS DE COR 
+ TINTA SUVINIL COR GRISALHO 

+ GRANITO VERDE UBATUBA

-

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.

KIds

PISO VINÍLICO TARKETT 
LINHA INJOY, COR 

CENTEIRO. TAMANHO: 
192X1230MM

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 
TINTA SUVINIL COR GRISALHO -

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.
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Tabelas

espeCIFICAções dos mAterIAIs

1º e 2° pAvImento

AmbIente pIso rodApé pArede

rodAbAnCA/
FIlete/ 

peItorIl/
sóCulo / 
AduelAs

teto

ACAdemIA

PISO VINÍLICO TARKETT 
LINHA INJOY, COR 

CENTEIRO. TAMANHO: 
192X1230MM

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

TINTA SUVINIL COR GRISALHO + 
TINTA NOVA COR PISO PRETO + 

TINTA SUVINIL COR  BRASA
-

FORRO DE GESSO +TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.+ TINTA NOVA COR 
PISO PRETO + LAJE COM 

POLIMENTO E VERNIZ

pet spA
PORCELANATO URBAN 

SOFT . TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO URBAN 
SOFT ELIZABETH. TAMANHO 

62,5CMX62,5CM. 

TINTA SUVINIL COR GRISALHO 
+ REVESTIMENTO ACT ORIGAMI 

LEGNO RELEVO RET 45X90 + 
PORCELANATO URBAN SOFT . 
TAMANHO 62,5CMX62,5CM. 

BANCADAS EM 
GRANITO VERDE 

UBATUBA.  

FORRO DE GESSO +  TINTA 
SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE 
FOSCO STANDARTD INT 

E EXT.
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Tabelas

InstAlAções hIdrÁulICAs

AmbIente louçAs / Aço Inox metAIs (ACAbAmentos)

CozInhA zelAdorIA CUBA PARA COZINHA SIMPLES DE EMBUTIR 32X47X11CM AÇO INOX 
430 FRANKE

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA NOVA PERTUTTI 
CROMADA DOCOL

bAnheIro zelAdor CUBA DE APOIO REDONDA SEM MESA R1 DA CELITE. ALTURA: 135MM. 
LARGURA: 350MM

TORNEIRA  DE MESA BICA ALTA  CELITE LINHA BASIC. ALTURA: 
352MM. LARGURA: 55MM. PROFUNDIDADE: 118MM

lIvIng CUBA PARA BANHEIRO DECA DE APOIO RETANGULAR 56X28CM L107 
GELO

TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA PRETA TUBE 
REDONDA STOC

I.s. pne LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO CELITE BRANCO TORNEIRA CELITE DE MESA ECOPRESS AUTOMATICA

lAvAbo CUBA DE APOIO RETANGULAR PRETA 51X36CM PLATINUM P7 - INCEPA TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA PRETA TUBE 
REDONDA STOC

espAço gourmet CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA LAVÍNIA 56 BL EM AÇO INOX 
ACETINADO 56X34 CM

TORNEIRA PARA COZINHA GOURMET DE MESA DUPLA SAÍDA - 
MONOCOMANDO PRETA NELL YL-03
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Tabelas

InstAlAções elétrICAs

ACAbAmento elétrICo SIMON LIGHT EMOTIONS LINHAS 30 E 35

esquAdrIAs

AmbIente mAdeIrA metÁlICAs e vIdro

gArAgem VENEZIANA PRETA TIPO VZ060

zelAdorIA PORTA COM VENEZIANA VENTILADA PRETA

FItness  JANELA DE CORRER COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PRETO -  LINHA ECOLINE 2.5

sAlão de FestAs/
espAço gourmet  JANELA DE CORRER COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PRETO -  LINHA ECOLINE 2.5

espeCIFICAções: reJunte / mAssA plÁstICA / ArgAmAssA

mAterIAl pIso pArede / bAnCAdA

PORCELANATO URBAN SOFT ELIZABETH . TAMANHO 62,5CMX62,5CM. REJUNTE PISOS E AZULEJOS 1KG PLATINA - PRECON -
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Tabelas

espeCIFICAções dos mAterIAIs

AmbIente pIso rodApé/bAnCAdA pArede
rodAbAnCA/

FIlete/ peItorIl/
sóCulo / AduelAs

teto

HALL DOS 
ELEVADORES  (A 
PARTIR DO 2º PAV)

PORCELANATO SUPER 
BIANCO POLIDO 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

PORCELANATO SUPER 
BIANCO POLIDO 

ELIZABETH. TAMANHO 
62,5CMX62,5CM. 

"TINTA SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.  
+ 

TINTA SUVINIL LÁPIS DE COR "

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES ACRÍLICA 

BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT.

ESCADA DE 
SEGURANÇA

PINTURA PISO CINZA 
NOVA COR

PINTURA PISO CINZA 
NOVA COR

TINTA SUVINIL CONSTRUÇÕES 
ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO 

STANDARTD INT E EXT.

TINTA SUVINIL 
CONSTRUÇÕES ACRÍLICA 

BRANCO NEVE FOSCO 
STANDARTD INT E EXT.

FAChAdA TEXTURA COR E ARTE - REFERÊNCIA GRISALHO E NANQUIM

InstAlAções elétrICAs

ACAbAmento elétrICo SIMON LIGHT EMOTIONS LINHAS 30 E 35
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Tabelas

esquAdrIAs

AmbIente mAdeIrA metÁlICAs e vIdro

hAll dos 
elevAdores -

esCAdA de 
segurAnçA VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO NATURAL FOSCO 

espeCIFICAções: reJunte / mAssA plÁstICA / ArgAmAssA

mAterIAl pIso pArede / bAnCAdA

PORCELANATO SUPER BIANCO POLIDO 
ELIZABETH. TAMANHO 62,5CMX62,5CM. 

.REJUNTE FLEXIVEL SC 1KG BEGE - ARGAPOLAR 
DO BRASIL IND E COMERCIO

TINTA SUVINIL CONSTRUÇÕES ACRÍLICA BRANCA FOSCA STANDARTD INT 
E EXT. +  TINTA SUVINIL REFERÊNCIA LÁPIS DE COR





Manutenção





305

Manutenção

A manutenção tem por objetivo preservar ou recuperar 
as condições adequadas da edificação para o uso e o 
desempenho previstos nos projetos. A realização de forma 
correta prolongará o valor do bem. Sendo desejo de todos a 
edificação sadia e valorizada, a manutenção com qualidade 
exigirá prioridade e acuidade por parte da administração do 
condomínio.

Nela, estarão incluídos todos os serviços de prevenção 
ou de correção da perda de desempenho decorrentes de 
deteriorações, além das atualizações por necessidade dos 
moradores.

Nas atividades relativas à manutenção de edificações, devem 
ser priorizados os aspectos relacionados com a segurança, a 
saúde e a higiene dos usuários.

A programação dos serviços de manutenção será estabelecida 
a partir de um diagnóstico técnico, que considerará relatórios 
de vistorias, solicitações e reclamações de usuários. Serão, 
também, examinadas a durabilidade esperada de materiais 
e componentes, os padrões de manutenção exigidos, a escala 
de prioridades e a disponibilidade financeira.

O planejamento do sistema de manutenção deverá ter início 
com uma vistoria geral das condições da edificação.

vistoria

A inspeção predial realizada com boa técnica, além de 
atender ao projeto de lei nacional, tem como função principal 
a orientação da manutenção, contribuindo para a segurança e 
uso adequado dos sistemas construtivos. O laudo de inspeção 
predial apresenta ao síndico uma visão ampla e detalhada 
do estado de conservação e manutenção da edificação e 
parâmetros técnicos que auxiliam na tomada de decisões de 
forma a garantir uma manutenção mais eficiente e menos 
onerosa. Para tanto, devem ser contratados profissionais 
independentes ou empresas de consultoria registradas no 
IBAPE.

maNuteNção PreveNtiva e Corretiva

Os materiais não são eternos, sendo sujeitos a desgastes pelo 
uso, pelo decorrer do tempo, pela exposição a variações de 
temperatura e de umidade, pelas vibrações, pelos impactos e 
pelas agressões diversas.

maNuteNções
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Manutenção

Constante e periodicamente, eles deverão ser inspecionados, 
conservados, mantidos, protegidos, repostos ou submetidos à 
ação que couber para a restituição da condição de coisa nova, 
de forma a atingir a finalidade proposta com eficiência.

Alguns dos comportamentos dos materiais ou de sua 
aplicação dentro de uma construção já são de domínio 
geral. Na tabela apresentada a seguir, foram relacionados 
alguns desses materiais, de acordo com os procedimentos e 
a periodicidade recomendada a cada um deles. A indiferença 
ao comportamento dos materiais e de sua aplicação será 
prejudicial a eles ou a materiais e aplicação vizinhos ou 
relacionados.

Previsão orçameNtária aNual

O sistema de manutenção deve possuir mecanismos capazes 
de prever os recursos financeiros necessários para a realização 
dos serviços de manutenção em período futuro definido.

As previsões orçamentárias devem incluir uma reserva de 
recursos destinada à realização de serviços de manutenção 
corretiva e devem ser flexíveis, de modo a assimilar uma 
margem de erro em estimativas físicas, de custos.

Deve, ainda, expressar claramente a relação custo x benefício 
dos serviços de manutenção, devendo constar em ata as 
deliberações sobre a realização ou não destas intervenções.

resPoNsaBilidades da CoNstrutora

Fornecer o Manual do Proprietário para os proprietários das 
unidades habitacionais e o Manual das Áreas Comuns para o 
Síndico. Os Manuais têm como objetivo o esclarecimento do 
uso correto da edificação, de modo a atender às expectativas 
previstas de durabilidade e desempenho durante a vida útil.

Fornecer o Termo de Garantia, onde constem os prazos de 
garantia e as manutenções preventivas a serem feitas na 
unidade, visando à minimização de custos.

Prestar o serviço de assistência técnica, desde que dentro dos 
prazos de garantia, e realizar todas as manutenções previstas, 
reparando, sem ônus, os vícios ocultos e aparentes dos 
serviços, respeitados os prazos legais para reclamação.

Prestar o serviço de atendimento ao cliente, através do 
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), para orientações 
e esclarecimentos sobre dúvidas referentes às revisões, 
manutenções preventivas e garantias.

Para entrar em contato com o SAC da Construtora Intacta, ligue 
para o número (31) 3426-2040 (atendimento de segunda a 
sexta-feira, de 8:00 a 12:00 e de 13:00 a 18:00 horas), ou 
acesse o site: intactaengenharia.com.br
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resPoNsaBilidades do ProPrietário

Usar adequadamente a edificação em conformidade com a 
sua finalidade, características e especificações, observando as 
restrições recomendadas no Manual do Proprietário.

Respeitar os cuidados de uso e a realização das manutenções 
rotineiras descritas no Manual, ou documento similar, conforme 
previsto na ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674.

Realizar manutenção preventiva em sua unidade e ser 
corresponsável pela manutenção preventiva do conjunto da 
edificação, conforme estabelecido na ABNT NBR 5674.

Contratar empresa ou profissional qualificado e credenciado 
pela Construtora, para execução dos serviços de manutenção 
preventiva e inspeções.

Permitir o acesso do profissional credenciado pela Construtora, 
para procedimento às inspeções e vistorias técnicas necessárias.

No caso de revenda, transmitir as orientações sobre o 
adequado uso, manutenção preventiva, inspeções e garantia 
do seu imóvel ao novo condômino, entregando os documentos 
e manuais correspondentes.

Solicitar o Serviço de Atendimento ao Cliente da Construtora, 
desde que dentro dos prazos de garantia e realizadas todas as 
manutenções e inspeções previstas no Manual do Proprietário, 
quando verificada a existência de vícios ocultos ou aparentes, 

dos serviços, cumprindo os prazos previstos no CDC para a 
comunicação de vícios construtivos.

Manter atualizado o Manual do Proprietário, quando da 
realização de modificações na edificação. Registrar as 
manutenções e inspeções, constando data e responsável.

Realizar a manutenção, de acordo com o que estabelece a 
ABNT NBR 5674:2012 e o Manual do Proprietário. Poderá 
delegar a responsabilidade a um representante legal de 
acordo com as legislações específicas.

Não efetuar modificações que prejudiquem o desempenho 
original entregue pela Construtora, sendo esta última isenta 
de responsabilidade sobre as modificações realizadas pelo 
usuário.

Elaborar e implementar o programa de manutenção preventiva.

Para atendimento aos prazos de garantia indicados na garantia 
contratual, os responsáveis legais devem manter prontamente 
disponíveis os registros das manutenções quando solicitados 
pelo construtor ou incorporador conforme descrito na ABNT 
NBR 5674.

Responsabilidades do síndico

Usar adequadamente a edificação em conformidade com a 
sua finalidade, características e especificações, observando as 
restrições recomendadas no Manual das Áreas Comuns.
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Respeitar os cuidados de uso e a realização das manutenções 
rotineiras descritas no Manual, ou documento similar, conforme 
previsto na ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674.

Realizar a manutenção, de acordo com o que estabelece a 
ABNT NBR 5674:2012 e o Manual das Áreas Comuns. Poderá 
delegar a responsabilidade a um representante legal de 
acordo com as legislações específicas.

Solicitar o Serviço de Assistência Técnica da Construtora, 
desde que dentro dos prazos de garantia e realizadas todas 
as manutenções e inspeções previstas no Manual das Áreas 
Comuns, quando verificada a existência de vícios ocultos ou 
aparentes, dos serviços, cumprindo os prazos previstos no 
CDC para a comunicação de vícios construtivos.

Elaborar, implantar e acompanhar o Programa de Manutenção 
preventiva.

Supervisionar as atividades de manutenção, conservação 
e limpeza das áreas comuns e equipamentos coletivos do 
condomínio.

Aprovar e administrar os recursos, para a realização de 
manutenção.

Contratar empresa ou profissional qualificado e credenciado 
pela Construtora, para execução dos serviços de manutenção 
preventiva e inspeções.

Permitir o acesso do profissional credenciado pela Construtora, 
para procedimento às vistorias técnicas necessárias.

Manter o arquivo do síndico e o Manual das Áreas Comuns 
sempre completos, atualizados e em condições de consulta, 
assim como repassá-los ao seu sucessor.

Solicitar o Serviço de Assistência Técnica da Construtora, 
quando necessário.

Fornecer instalações adequadas para as necessidades básicas da 
assistência técnica como, banheiros, locais de permanência, etc.

Manter atualizado o Manual das Áreas Comuns, quando da 
realização de modificações na edificação.

Registrar as manutenções e inspeções, constando data e 
responsável conforme previsto na ABNT NBR 14037 e ABNT 
NBR 5674.

Guardar os documentos legais e fiscais, durante os prazos 
legais, assim como se responsabilizar pela sua renovação.

Não efetuar modificações que prejudiquem o desempenho 
original entregue pela Construtora, sendo esta última não 
responsável pelas modificações realizadas pelo usuário.

Para atendimento aos prazos de garantia indicados na garantia 
contratual, os responsáveis legais devem manter prontamente 
disponíveis os registros das manutenções quando solicitados 
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pelo construtor ou incorporador conforme descrito na ABNT 
NBR 5674.

Responsabilidades do conselho deliberativo

Acompanhar a realização do Programa de Manutenção 
Preventiva.

Aprovar os recursos para a realização da manutenção.

Responsabilidades da administradora do condomínio

Assumir as responsabilidades do síndico, conforme condições 
de contrato entre o condomínio e a administradora.

Dar suporte técnico para a elaboração e implantação do 
programa de Manutenção Preventiva.

Responsabilidades do zelador/ gerente predial

Fazer cumprir os regulamentos do edifício e as determinações 
do síndico e da administradora.

Monitorar os serviços executados pela equipe de manutenção 
e pelas empresas terceirizadas.

Registrar as manutenções realizadas.

Comunicar, imediatamente, ao síndico ou administradora 
qualquer defeito ou problema nos equipamentos e instalações 
prediais.

Auxiliar o síndico ou administradora para coletar e arquivar os 

documentos relacionados às atividades de manutenção (notas 

fiscais, contratos, certificados, etc.).

Responsabilidades da equipe de manutenção local

Executar os serviços de manutenção de acordo com o Programa 

de Manutenção Preventiva.

Cumprir as normas de segurança do trabalho.

Responsabilidades da empresa especializada

Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas, projetos 

e orientações do Manual das Áreas Comuns.

Fornecer documentos que comprovem a realização dos 

serviços de manutenção, tais como contratos, notas fiscais, 

garantias, certificados, etc.

Utilizar materiais e produtos de primeira qualidade na 

execução dos serviços, mantendo as condições originais.

Utilizar peças originais na manutenção dos equipamentos.
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Todos os elementos e componentes de seu imóvel exigem a prática de manutenção periódica para que possam conservar 
suas características e seu perfeito funcionamento. Além disso, todo e qualquer componente danificado ou quebrado deve ser 
substituído imediatamente para que as garantias dos demais itens sejam mantidas.

É importante ressaltar que as garantias, sejam elas previstas na lei ou aquelas que a Construtora faz questão de assumir, perdem 
sua aplicabilidade se o imóvel, suas partes, elementos, componentes, instalações ou acessórios tiverem sido sujeitos à utilização 
inadequada ou negligenciadas, acidentadas ou tenham sido resultado de serviços de terceiros de maneira que estejam afetadas 
suas especificações básicas.

Para auxiliar a prática da manutenção periódica, seja ela preventiva ou corretiva, é apresentada a seguir uma tabela de 
manutenções que poderá poupá-lo de transtornos e gastos desnecessários. Essa tabela é um auxilio visual complementar às 
informações contidas no capítulo Uso, Operação e Manutenção.

PlaNo de maNuteNção PreveNtiva e Corretiva
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sIstemA ConstrutIvo/tempo A CAdA 
semAnA

A CAdA 
mês

A CAdA

 6 meses
A CAdA 

Ano
A CAdA 

2 Anos

A CAdA 

3 Anos

A CAdA

 4 Anos

AÇO INOX Conforme instruções do fornecedor

ALVENARIA ESTRUTURAL •

ALVENARIA DE VEDAÇÃO •

ANTENA COLETIVA •

 AR-CONDICIONADO Conforme instruções do fornecedor

AUTOMAÇÃO DE PORTÕES •

 BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM/SPA Conforme instruções do fornecedor

CABEAMENTO ESTRUTURADO •

CAIXA DE DESCARGA E VÁLVULAS •

CALÇADA/PASSEIO (CALÇADA PORTUGUESA/
LADRILHO HIDRÁULICO)

•

ELEVADOR Conforme instruções do fornecedor

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO •

ESQUADRIAS DE MADEIRA •

ESQUADRIAS METÁLICAS •

ESTRUTURA DE CONCRETO •

ESTRUTURA METÁLICA •
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sIstemA ConstrutIvo/tempo
A CAdA

semAnA
A CAdA 

mês
A CAdA

 6 meses
A CAdA 

Ano
A CAdA

 2 Anos

A CAdA 

3 Anos

A CAdA

4 Anos

FERRAGENS DAS ESQUADRIAS •

FORRO DE GESSO •

FORRO DE PVC •

GRUPO GERADOR Conforme instruções do fornecedor

ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA •

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA •

IMPERMEABILIZAÇÃO •

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO •

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS •

INSTALAÇÕES DE GÁS •

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS •

INSTALAÇÕES DE INTERFONIA •

INSTALAÇÕES DE TELEFONIA •

JUNTA DE DILATAÇÃO NAS FACHADAS •

LOUÇAS SANITÁRIAS •

ESTRUTURA METÁLICA
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sIstemA ConstrutIvo/tempo
A CAdA

semAnA
A CAdA 

mês
A CAdA

 6 meses
A CAdA 

Ano
A CAdA 

2 Anos

A CAdA 

3 Anos

A CAdA 

4 Anos

METAIS SANITÁRIOS •

MOTOBOMBAS •

PAREDES EM DRYWALL Conforme instruções do fornecedor

PINTURA INTERNA E EXTERNA (textura) •

REVESTIMENTOS CERÂMICOS •

REVESTIMENTO EM MADEIRA •

REVESTIMENTOS EM PEDRA •

SISTEMA DE COBERTURA •

SISTEMA DE SEGURANÇA •

VIDROS •

CHURRASQUEIRA •

ESCADA DE INCÊNDIO PRESSURIZADA •

SILICONE •





GarantiaS
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GaraNtias

O Termo de Garantia é um instrumento legal e contratual, 
estabelecido entre a Construtora e o Proprietário, que prevê 
as responsabilidades, os direitos e os deveres de cada uma 
das partes diante de defeitos ou irregularidades, além dos 
prazos de garantia e do período de vida útil esperado (para 
a edificação, os sistemas construtivos e os componentes). 
Estabelece, também, as inspeções a serem realizadas para a 
perfeita conservação e durabilidade da edificação, conforme 
prevê a NBR 5674:99 - Manutenção de Edificações - 
Procedimento (ABNT) e NBR 5674:2012 - Requisitos para o 
sistema de gestão de manutenção (ABNT).

Para a entrega das áreas comuns, o síndico e a Construtora 
realizarão vistoria da edificação, para constatação da 
inexistência de vícios de construção aparentes. Concluída 
esta vistoria, o síndico assinará o Termo de entrega das áreas 
comuns, bem como receberá o Manual das Áreas Comuns e 
as chaves da área comum. O início de garantia para prazos 
aqui fixados se inicia a partir do Auto de Conclusão do 
Empreendimento (certidão de Habite-se).

O Código de Defesa do Consumidor - CDC - prevê um prazo 
máximo de 30 dias para saneamento dos vícios aparentes ou 
ocultos que comprometam a qualidade do bem fornecido ao 
consumidor, sob pena, na construção civil, de substituição do 
produto ou de nova execução dos serviços.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabeleceu 
uma relação entre fornecedores e consumidores no setor da 
construção civil. Os fornecedores de produtos de consumo 
duráveis ou não-duráveis respondem, solidariamente, pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios 
ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou que lhes 
diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição 
das partes viciadas.

De acordo com o CDC, são apresentados, no quadro a 
seguir, os prazos para reclamação do proprietário por vícios 
aparentes e ocultos. Ressalta-se que a pretensão à reparação 
pelos danos causados por produtos e serviços prescreve em 
cinco anos.



318

Garantias

Os prazos de garantia conferidos aos materiais, componentes 
e equipamentos nas edificações obedecem, usualmente, 
às concessões possíveis diante das leis naturais, das coisas 
disponíveis, dos processos construtivos em vigor, das 
destinações e dos demais objetos peculiares do cenário.

Variações da construção

São consideradas variações admissíveis da construção:

Pequenas deformações ou fissuras na estrutura e em paredes, 
decorrentes da acomodação das peças estruturais do edifício, 
na medida em que ela passa a suportar novas cargas, ou 
pelo efeito de dilatação ou contração provocada por grandes 
variações de temperatura. Essas deformações são previstas 
dentro dos limites estabelecidos por normas da ABNT.

Diferenças de textura e cor entre peças de granito, mármore ou 
outras pedras, por serem materiais naturais, e de revestimentos 
cerâmicos, ainda que com menor tolerância, por serem 
produtos industrializados, quando de fornadas diferentes. 
Essas pequenas variações são normais e não requerem reparos 
e/ou trocas por parte da Construtora.

Leves ondulações nos revestimentos lisos sobre alvenaria 
(paredes), laje de concreto (tetos) ou nos revestimentos de 
fachada; pequenas deformações e pequenas fissuras no 
concreto, no revestimento ou em peças de madeira, que não 
prejudiquem o uso; e diferenças de cor, tonalidade ou textura 
em elementos de origem mineral ou vegetal não poderão ser 
consideradas vícios ou defeitos no imóvel.

Perda da Garantia

Haverá perda da garantia, se:

• Durante o prazo de vigência da garantia, não for 
observado o que dispõe o Manual e a ABNT NBR 
5674:2012 - Manutenção da Edificação - sobre 
manutenção preventiva e corretiva, para imóveis 
habitados ou não, e condomínio.

• Durante o prazo de vigência da garantia, não forem 
tomados os cuidados de uso e realizadas as manutenções 

víCIo prAzo de

reClAmAção
IníCIo do prAzo

Aparente 90 dias Inicia-se a partir da entrega 
do imóvel

Oculto 90 dias
Inicia-se a partir do 
momento em que fica 
evidenciado o vício oculto
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rotineiras descritas nos Manuais, por profissional ou 
empresa habilitados.

• Nos termos do artigo 393 do CCB (Código Civil 
Brasileiro), ocorrer qualquer caso fortuito ou de força 
maior que impossibilite a manutenção da garantia 
concedida.

• Forem executadas reformas no imóvel ou 
descaracterizações dos sistemas construtivos, com 
fornecimento de materiais e serviços pelo próprio usuário.

• Houver danos por mau uso, ou não se respeitarem 
os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e 
estruturas.

• O proprietário não permitir o acesso do profissional 
designado pela Construtora às dependências de sua 
unidade, para proceder à vistoria técnica.

• Forem identificadas irregularidades na vistoria técnica, 
e as devidas providências sugeridas não forem tomadas 
pelo proprietário ou condomínio.

• Ocorrerem danos e defeitos ocasionados por desgaste 
natural das peças, por fenômenos meteorológicos, ou 
por agressão de agentes químicos e incêndios.

• Não forem observados os prazos legais para a 
comunicação do vício à Construtora.

• Não for registrada e comprovada a implantação do 
sistema de gestão de manutenção conforme instruções 
constantes no Manual de Uso, Operação e Manutenção 
das Edificações e ABNT NBR 5674:2012.

• Ocorrerem alterações nas condições do entorno que 
causem danos a edificação.

Os demais fatores que possam acarretar a perda de garantia, 
específicos para cada sistema construtivo, estão descritos no 
capítulo Uso, Operação e Manutenção.

Conforme a ABNT NBR 15575, a contagem dos prazos de 
garantia indicados, inicia-se a partir da expedição do “Auto de 
Conclusão”, denominado “Habite-se”.

As tabelas de garantias a seguir foram extraídas do 
manual do Sinduscon/MG - 5ª Edição
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SISTEMAS no Ato dA entregA
espeCIFICAdo pelo 

FAbrICAnte
6 meses 1 Ano 2 Anos

3 
Anos

5 Anos

Aço inox Riscos e manchas   Integridade, 
funcionamento e 

oxidação

Instalação   

Alvenaria estrutural       Integridade, 
segurança e 
estabilidade

Alvenaria de vedação       Integridade e 
segurança

Antena coletiva  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação    

Ar condicionado  Desempenho dos 
equipamentos

     

Automação de portões  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação    

Banheira de hidromassagem    Desempenho da 
instalação

   

Cabeamento estruturado  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação    

Caixas e válvulas de descarga Quebras, fissuras, riscos e 
manchas, defeito do equipamento 

(mau desempenho)

  Instalação Falha de vedação   

Calçada / passeio     Revestimento solto, 
gretados, desgaste 

excessivo

  

Elevador    Instalação    

Esquadrias de alumínio 
borrachas, escovas, articulações e 
fechos 

    Instalação ou 
desempenho dos 

materiais
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sIstemAs no Ato dA entregA
espeCIFICAdo pelo 

FAbrICAnte
6 meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

Esquadrias de alumínio 
Partes móveis (inclusive recolhedores 
de palhetas, motores e conjuntos 
elétricos de acionamento)

   Instalação Vedação e 
funcionamento

  

Esquadrias de madeira Lascadas, trincadas, 
riscadas ou 
manchadas

  Empenamento, 
fixação e 
descolamento

Vedação e 
funcionamento

  

Esquadrias e peças metálicas Perfis e fixadores: 
amassados, riscados 
ou manchados

  Perfis e 
fixadores: 
oxidação e 
fixação

Roldana, fechos 
e articulações: 
desempenho, 
funcionamento, 
perfis, 
fixadores, 
vedação e 
funcionamento

  

Estrutura de concreto   Integridade 
física superficial 
do concreto 
(brocas e 
vazios)

Revestimento 
hidrofugantes 
e pinturas 
superficiais das 
estruturas

 Segurança, solidez 
e estabilidade 
global, integridade 
física superficial 
do concreto 
no tocante à 
formação de 
estalactites e 
estalagmites
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sIstemAs no Ato dA entregA
espeCIFICAdo 

pelo FAbrICAnte
6 meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

Estrutura metálica       Segurança e estabilidade

Ferragens das esquadrias Maçanetas, fechos e articulações 
(itens sujeitos ao desgaste 

natural) amassados, riscados ou 
manchados

  Funcionamento e 
desempenho do 

material

   

Forro de gesso Quebrados, trincados ou 
manchados, acomodação dos 

elementos estruturais e de vedação

  Fissuras por 
acomodação dos 

elementos estruturais e 
de vedação

   

Iluminação automática  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação    

Iluminação de emergência  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação    

Impermeabilização       Estanqueidade

Instalação de gás    Equipamentos  Instalação Integridade e 
estanqueidade

Instalação de interfonia  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação e 
equipamentos

   

Instalação e prevenção de combate 
ao incêndio

Placas de sinalização quebradas, 
trincadas ou manchadas

Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação e 
equipamentos

   

Instalação de telefonia  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação e 
equipamentos

   

Instalação elétrica Espelhos danificados ou mal 
colocados

  Desempenho do 
material, instalação e 

equipamentos

 Instalações elétricas, 
tomadas, interruptores, 
disjuntores, fios, cabos, 

eletrodutos, caixas e 
quadros
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sIstemAs no Ato dA entregA
espeCIFICAdo 

pelo FAbrICAnte
6 meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

InstAlAção hIdrossAnItÁrIA Fissuras, riscos, quebras   Equipamentos  Instalação Integridade e 
estanqueidade

JuntA de dIlAtAção  Pintura 
elastomérica, 

apoio flexível e 
mastique

 Execução e 
aderência

   

louçAs sAnItÁrIAs Quebras, fissuras, riscos e 
manchas

  Vedação, 
funcionamento e 

equipamento

 Instalação  

metAIs sAnItÁrIos Defeito do equipamento, 
mau desempenho

  Equipamentos Falha de vedação Instalação  

motobombA  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação e 
equipamentos

   

pAredes em dryWAll Trincado, riscado ou 
manchado

  Fissuras por 
acomodação 
dos elementos 
estruturais e de 

vedação

  Segurança e 
integridade

pInturA InternA / externA Sujeiras e imperfeições    Empolamento, descascamento, 
esfarelamento, alteração 
de cor ou deterioração de 

acabamento

  

pIsCInA Revestimentos quebrados, 
trincados, riscados, 

rasgados, manchados ou 
com tonalidade diferente

Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação Revestimentos soltos, gretados 
ou apresentando desgaste 
excessivo que não por mau 

uso

 Estanqueidade



324

Garantias

sIstemAs no Ato dA entregA
espeCIFICAdo 

pelo FAbrICAnte
6 meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

pIso de mAdeIrA / lAmInAdo de 
mAdeIrA

Assoalhos riscados ou 
manchados

  Empenamento, 
encanoamento, 

retrações e resina 
acrílica

Resina de 
poliuretano

  

revestImento externo (texturA) Trincados, riscados, manchados 
ou com tonalidades diferentes

  Má aderência para 
ambiente agressivo 

Fissura Estanqueidade 
das fachadas

Má aderência 
para ambiente 

pouco agressivo

revestImentos CerâmICos Peças quebradas, trincadas, 
riscadas, manchadas ou com 

tonalidades diferentes

   Peças soltas, 
gretadas, 
desgaste 

excessivo que 
não por mau 

uso

Estanqueidade 
das fachadas

 

revestImentos em mAdeIrA 
(lAmInAdo melAmínICo)

    Aderência   

revestImentos em pedrA Manchas causadas pela 
execução incorreta, peças 

quebradas, trincadas, riscadas 
ou falhas no polimento

   Peças soltas 
ou desgaste 

excessivo que 
não por uso 
inadequado

  

sIstemA de AqueCImento CentrAl 
de ÁguA

 Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação, 
equipamentos, 
componentes 

elétricos e válvulas
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NOTA 1: A tabela consta dos principais itens das unidades autônomas e das áreas 
comuns.

NOTA 2: No caso de cessão ou transferência da unidade, os prazos de garantia 
estipulados permanecerão válidos.

NOTA 3: Os prazos de garantia de materiais, equipamentos e serviços dos sistemas 
relacionados se referem às construções novas e têm como marco referencial de início a 
data da Certidão de HABITE-SE (Auto de Conclusão do Imóvel).

NOTA 4: Unidades mantidas fechadas e sem utilização por longo período poderão 

apresentar problemas de funcionamento em suas instalações e equipamentos, bem 
como manchas em revestimentos e pinturas, em decorrência da própria falta de uso.

NOTA 5: A Construtora é responsável pelos serviços por ela executados, estando 
certo que pelos equipamentos e serviços contratados de terceiros, a estes caberá a 
responsabilidade pela execução e bom funcionamento bem como o fornecimento da 
garantia pelo prazo constante nos contratos ou manuais específicos de cada instalação 
ou equipamento. Se, entretanto, o condômino encontrar dificuldades em ser atendido 
por qualquer uma destas empresas, a Construtora poderá colaborar, diligenciando, 
junto a elas, pelo atendimento devido. 

sIstemAs no Ato dA entregA
espeCIFICAdo 

pelo FAbrICAnte
6 meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

sIstemA de CoberturA   Instalação 
do sistema 
de calhas e 

rufos

  Estanqueidade 
das telhas 

cerâmicas e de 
concreto

Integridade do 
engradamento 

e das telhas 
metálicas e de 

alumínio

spdA  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação e 
equipamentos

   

sIstemA de segurAnçA  Desempenho dos 
equipamentos

 Instalação e 
equipamentos

   

vIdros Peças quebradas, trincadas, 
riscadas ou manchadas

  Instalação, 
guarnições, 
acessórios e 

fixações

   





FornecedoreS





realização
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Fornecedores

tAbelA de ForneCedores

desCrIção empresA teleFones/ContAto sItes/e-mAIl

 Quadros de bombas GRAÇA BOMBAS 3291 6833/ DIEGO

Acabamento elétrico SIMON LIGHT EMOTIONS 31 982214290 / SIMONE somone.melo@simoneletrc.com.br

Acessórios de I.S. (papeleira, saboneteira, 
etc) LEROY MERLIN COMPRA DIRETO NA LOJA

Acessórios de Síndico (conteineres de lixo, 
carrinho de compras, etc) CASA DO SÍNDICO 31 9 8272-0112/ MARCIA

Aço Inox (barras de I.S. PNE, etc) MERCADO LIVRE COMPRA ONLINE

Alarme de incêndio DITEK /CONTROTEL 2515 8682 / PAULO paulo@controtel.com.br

Antena de sinal de rádio para medição 
individualizada remota de água - 31 9193-2084 / BRUNO

Armários & Marcenaria ETERNI - Móveis Planejados 31 98802 3870 / CID eterni.moveis@yahoo.com.br

Bate-rodas SÃO JORGE SINALÍZAÇAO 11 999463676/ PAULÓ RUGERO

Bicicletas elétricas MATRIX FITNESS 31 996108602 / FERNANDO brasilia@johnsonfitness.com.br

Bombas de incêndio ABADIA INCENDIO 9 9797 0803/ PRISCILA

Bombas de pressurização (últimos 
pavimentos) GRAÇA BOMBAS 3291 6833/ DIEGO

Bombas hidráulicas (recalque) GRAÇA BOMBAS 3291 6833/ DIEGO

Cerãmicas de Porcelanatos ELIZABETH 99950 3245 / PAULO MARTINS pmq.rep@hotmail.com
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Fornecedores

tAbelA de ForneCedores

desCrIção empresA teleFones/ContAto sItes/e-mAIl

Churrasqueira FISCHER COMPRA ONLINE

https://loja.fischer.com.br/eletrodomesticos/churrasqueiras/
churrasqueira-a-gas-fischer-ranch-5-espetos/p?gclid=CjwK-
CAjwruSHBhAtEiwA_qCpphYgn846SSXZ1rLXQgmSlSmlw-
FH5SL2r597sXzsSX9sSRkAOOXYbgRoCYAMQAvD_BwE

Cubas de aço inox ROCA BRASIL 9 9127 4117 / RONALDO ronaldo@irrep.com.br

Elevadores OTIS 0800 704 87 83 https://www.otis.com/pt/br/

Equipamentos de combate a incêndio: 
caixa hidrante ABADIA INCENDIO 31 9797 0803 / PRISCILA vendas@abadiaincendio.com.br

Equipamentos de combate a incêndio: 
extintor ABADIA INCENDIO 31 9797 0803 / PRISCILA vendas@abadiaincendio.com.br

Equipamentos de combate a incêndio: 
mangueiras para caixa de incêndio ABADIA INCENDIO 31 9797 0803 / PRISCILA vendas@abadiaincendio.com.br

Equipamentos do espaço fitness MATRIX FITNESS 31 996108602 / FERNANDO brasilia@johnsonfitness.com.br

Escadas Pré-Moldadas ARDOSIA MR 15 31996016905/MAURO

Esquadrias de alumínio Janelas e 
Venezianas ALUCLASS 31 9913-0869 / IZABELA comercila@aluclass.com.br

Esquadrias de alumínio Porta ALUCLASS 31 9913-0869 / IZABELA comercila@aluclass.com.br

Esquadrias de Madeira (Portas) FAMOSSUL MADEIRAS NOR 
LTDA 31 8291 1098 / RICARDO

Esteiras MATRIX FITNESS 31 996108602 / FERNANDO brasilia@johnsonfitness.com.br

Fechadura eletrônica DITEK /CONTROTEL 2515 8682 / PAULO paulo@controtel.com.br
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tAbelA de ForneCedores

desCrIção empresA teleFones/ContAto sItes/e-mAIl

Forros de gesso/acústico/paredes de 
drywall NILSON GESSO 31 98541 8281 / NILSON gustavo@altopedras.com.br

Grelhas de saída de ar das escadas EXITO REPRESENTAÇOES 32910755/CRISTIANE

Identificação visual e Arte (áreas comuns) ACTUAL PLACAS 31 97121 0279 / RITA

Iluminação Automática LOJA ELÉTRICA 32188770 /MARCELÍA

Iluminação de Emergência LOJA ELÉTRICA 32188770 /MARCELÍA

Impermeabilização (Material) SIKA AS 992025894/ SERGIO MONTANHA

Impermeabilização (MDO) RM ENGENHARIA 31 99789 9532 / LUCAS lucas@rodriguesmagnani.com

Instalação de gás (MDO) EXTRA GAS 31 9982 7230 / DANIEL

Instalação de gás (Tubulações e mate-
riais) EXTRA GAS 31 9982 7230 / DANIEL

Instalações elétricas/SPDA/incêndio/
hidráulicas EQUIPE PRÓPRIA INTACTA

Interfone DITEK /CONTROTEL 2515 8682 / PAULO paulo@controtel.com.br

Ladrilho Hidráulico (calçada) PAVERS 34351557/GUARDENIA

Louças ROCA BRASIL 9 9127 4117 / RONALDO ronaldo@irrep.com.br

Luminárias (áreas comuns) ALALUX 31 9166 8989 / ELIAS

Massa plástica TAMBASA 33590265 / ADRIANA adriana@tambasa.com.br

Material Hidraulico IMPERIO DOS TUBOS 3398 1019 / GILBERTO gilberto@imperiodostubos.com.br

Material Hidraulico incendio CASA FERREIRA GONÇALVES 3071 2208 /HENRIQUE henrique@cfg.com.br
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Fornecedores

tAbelA de ForneCedores

desCrIção empresA teleFones/ContAto sItes/e-mAIl

Material tubulação gaz CASA FERREIRA GONÇALVES 3071 2206 /LEONARDO leonardo@cfg.com.br

Medidor a rádio (medição de água 
individual) - 31 9193-2084 / BRUNO

Mesa de Poker (área comum) REAL POKER COMPRA ONLINE

Metais sanitários ROCA BRASIL 9 9127 4117 / RONALDO ronaldo@irrep.com.br

Miniventiladores (troca de ar) LEROY MERLIN 980124856/RAFAELA

Móveis (áreas comuns) INTERDESIGN 9 9116 5602 / MARY 

NPI CINZA BH IMPERMEABILIZANTE 3378 2800 / GUSTAVO bhimper@gmail.com

Paisagismo FLORICULTURA DOMI 31 9855-6474/ LÍVIA

Pedras naturais ALTO PEDRAS 99570 7227 / NILSON gustavo@altopedras.com.br

Pedras naturais - Ardósia MR ARDOSIA 3131 37141260/MAURO

Pedras naturais - Granito ALTO PEDRAS 99570 7227 / NILSON

Pintura JC PINTURA 99908 0872/ GULBERTO

Pintura texturizada (Fachada) COR & ARTE 980133250/ SIDYNEI

Piso em concreto polido POLIMIX 97308 2468 /ANTONIO

Piso vinílico PASSALACQUA 31 3078 5430 / BRUNA LUIZA revestbh01@passalacqua.com.br

Placas de Sinalização de Incêndio ABADIA INCENDIO 31 9797 0803 / PRISCILA vendas@abadiaincendio.com.br

Placas fotovoltaicas (instalação) SOLAR VOLT 31 8012 4856 / KARINE MARA

Placas fotovoltaicas (material) SOLAR VOLT 31 8012 4856 / KARINE MARA



334

Fornecedores

tAbelA de ForneCedores

desCrIção empresA teleFones/ContAto sItes/e-mAIl

Pontos de Ancoragem (TESTE) CONSULTARE 31 3284 9399 / Estefanie 

Porcelanatos Área Comum ELIZABETH 99950 3245 / PAULO MARTINS pmq.rep@hotmail.com

Porcelanatos area de serviço e banheiro ELIZABETH 99950 3245 / PAULO MARTINS pmq.rep@hotmail.com

Porta corta-fogo ZEUS DO BRASIL 47 3231 1111 / MILYANE MITIE comercilal12@zeusdobrasil.com.br

Portão de Entrada (automação) DITEK /CONTROTEL 2515 8682 / PAULO paulo@controtel.com.br

Portaria Virtual DITEK /CONTROTEL 31 9237 2730 / PAULO

Portas e Ferragens FAMOSSUL MADEIRAS NOR 
LTDA 41 3632 8805 / RICARDO comercial@frforte.com.br

Pressurização de Escada BORGES GARCIA 97572 1093/ ALÉXANDRA

Previsão de CFTV DITEK /CONTROTEL 2515 8682 / PAULO paulo@controtel.com.br

Quadros Artísticos (áreas comuns) Molduras & Fine Arts 31 2516-9666 / MAXWELL

Quadros de medição JVL 31 9229 7070 /  HERON

Quadros elétricos NUCLEO SOLUÇÕES ELETRO-
NICAS 2565 0005 / CHARLES charles.pires@nucleomontagens.com.br

Rejunte PRECON 991206343/Anderezza andrezza.precon@gmail.com

Reservatórios inferiores Acqualimp 0800 940 2482 https://www.acqualimp.com/

Reservatórios superiores Inbrafib (14) 3814 6207 inbrafib@inbrafib.com.br <inbrafib@inbrafib.com.br>;

Rodapé em MDF PASSALACQUA 3078 5430 / BRUNA LUIZA revestbh01@passalacqua.com.br
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Fornecedores

tAbelA de ForneCedores

desCrIção empresA teleFones/ContAto sItes/e-mAIl

Serralheria (corrimão, alçapão, guarda-
-corpo e esquadrias de aço) FABRIAÇO 983287957/ WALÁCE

Shaft (porta de acesso) PROFORN IND. SERVI 98250111/JENIFER

Silicone TAMBASA 33590265 / ADRIANA adriana@tambasa.com.br

Silicone (Selante a base de PU) BH IMPERMEABILIZANTE 3378 2800 / GUSTAVO bhimper@gmail.com

Sistema de drenagem pluvial EQUIPE PRÓPRIA INTACTA

Sistema de Segurança Patrimonial DITEK /CONTROTEL 2515 8682 / PAULO paulo@controtel.com.br

Tintas (interno) BASF S/A SUVINIL 3418 - 1096 / BARROS barros@apoiorep.com.br

Ventilação e Exaustão (área comum) LEROY MERLIN 980124856/RAFAELA

Vidros / guarda-corpos / Boxes dos 
banhos / Espelhos ALUCLASS 31 9913-0869 / IZABELA comercila@aluclass.com.br





itenS coMpleMentareS
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iteNs ComPlemeNtares

REFORMAS E MODIFICAÇÕES

Embora usualmente entendidos como procedimentos 
semelhantes, reformas e modificações possuem diferentes 
significados.

Reforma é o conjunto de obras que substitui parcialmente 
elementos construtivos de uma edificação, tais como 
revestimentos de pisos e de paredes, coberturas, esquadrias, 
equipamentos, etc., sem alterar a forma, a área e/ou a 
altura.

Modificação é o conjunto de obras que substitui, parcial 
ou totalmente, elementos construtivos de uma edificação, 
alterando a forma, a área e/ou a altura.

Em qualquer dos casos, consulte o órgão municipal 
específico, para verificação da necessidade de licença de 
obras e das exigências para o procedimento pretendido.

Na ausência de mecanismos de proteção mais objetivos, 
os proprietários e usuários da edificação estarão 

resguardados se sempre exigirem de quem pretenda 
modificar a construção o respectivo anteprojeto (desenhos 
de caráter preliminar) assinado por profissional legalmente 
habilitado. Assim, poderão, os interessados, submeter o 
projeto à consulta prévia do condomínio.

Haverá exclusão das garantias do imóvel se for executada 
qualquer alteração ou modificação das caraterísticas 
de construção do projeto original, descaracterizações 
dos acabamentos, revestimentos e das instalações, má 
conservação e falta de manutenção preventiva obrigatória, 
ou intervenção de mão de obra não-qualificada.

É importante considerar que a edificação foi construída com 
base em projetos elaborados por profissionais habilitados 
(inscritos no CREA e CAU) e especializados, segundo 
critérios estabelecidos nas Normas Técnicas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e de acordo 
com a legislação vigente.

Assim sendo, por ocasião de reformas e/ou de modificações, 
é importante que algumas precauções sejam tomadas.

A Lei 4.591/64, Lei de Condomínio e Incorporação, em 
seu artigo 10, inciso I, proíbe, a qualquer condômino, a 
alteração da fachada.
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É vedado ao condômino a realização de obras que 
comprometam a segurança da edificação.

Comunique ao síndico/ gerente predial e providencie 
a retirada dos entulhos (que deverá estar ensacado) do 
apartamento até a área correta destinada ao descarte, 
para não incomodar os demais moradores.

O uso do elevador de serviço para trânsito de materiais 
deverá obedecer a horário previamente combinado 
com o síndico, cabendo ao condômino interessado a 
responsabilidade pela proteção do elevador, bem como 
reparar os danos por ventura causados.

Qualquer modificação executada é de total e inteira 
responsabilidade do proprietário, quer civil, criminal e 
técnica, assim como a sua regularização junto aos órgãos 
competentes, isentando-se a Construtora de qualquer 
responsabilidade, salvo aquelas executadas exclusivamente 
pela mesma.

Modificações em que sejam pretendidas construções ou 
demolições de paredes, ou aberturas de vãos, devem 
ser precedidas dos projetos pertinentes, elaborados por 
profissionais habilitados.

A retirada total ou parcial de lajes, vigas ou pilares implica 
em consultas ao construtor e ao autor do projeto da estrutura 
original. O serviço somente deverá ser executado mediante 
projeto de estrutura elaborado por profissional habilitado. 
Caso contrário, há risco de comprometer a estabilidade do 
edifício.

Na eventualidade de alteração do projeto original, tenha a 
certeza da não intervenção, em qualquer parte da estrutura, 
pois os danos nela produzidos poderão ser irreversíveis.

Observe os limites de sobrecargas estabelecidos no projeto 
para a ocupação e a utilização do imóvel. As modificações 
que resultem em acréscimos ou mudanças de sobrecargas 
mecânica e/ou elétrica também implicarão consultas 
ao construtor, ao projetista da estrutura/ instalações, e 
execução segundo projeto de profissional habilitado.

Em caso de necessidade de modificações e instalações em 
áreas impermeabilizadas, consulte a empresa responsável 
pela execução desses serviços, para uma assessoria 
adequada.

Antes de fazer furações em paredes, consulte os desenhos 
das instalações e os projetos, para evitar danos às diversas 
instalações embutidas.
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Na execução de reparos, manutenções ou modificações em 
instalações de esgoto, não faça ligações entre colunas de 
esgotamento de tipos diferentes.

O conjunto que atende à distribuição elétrica foi 
rigorosamente dimensionado e executado para uso dos 
aparelhos instalados ou previstos em projeto e para os 
eletrodomésticos usados em instalações residenciais. 
A alteração dos componentes desse conjunto deve ser 
precedida dos projetos pertinentes, elaborados por 
profissionais habilitados.

As empresas contratadas diretamente pelos proprietários 
para execução das reformas devem oferecer garantias para 
os seus serviços de forma clara e objetiva, da mesma forma 
como a Construtora Intacta oferece para os seus serviços.

Utilize somente mão de se obra especializada, com a 
supervisão de um profissional legalmente habilitado, nos 
serviços de reformas ou de modificações.

O condomínio deve ser comunicado antecipadamente no 
caso de reformas ou modificações em unidades privativas. 
Para esta comunicação, use o modelo de formulário da 
página seguinte.
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FORMULÁRIO PARA COMUNICADO DE REFORMA

Informo à administração do Residencial Nuova Cittá, que realizarei as seguintes reformas no meu apartamento e obedecerei ao 

estabelecido no Regulamento Interno e Manual do Proprietário:

Horário para reformas: conforme regulamento interno do condomínio.

Entulhos resultantes de reformas, devidamente acondicionados e levados até a caçamba localizada em área a ser definida pelo 

condomínio. Em hipótese alguma poderão ser colocados em latões de lixo domiciliar coletivo.

Não danificar as tubulações ao perfurar as paredes.

Assumo, portanto, toda a responsabilidade por qualquer dano às áreas comuns do condomínio.

Estou ciente de que só poderei iniciar qualquer reforma após receber autorização deste comunicado.

   Belo Horizonte, _________de__________________________de_____________

     Proprietário do apartamento n° ___________  

     Obs.: entregar este comunicado na portaria.
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UTILIZAÇÃO DAS PARTES COMUNS

A utilização das partes comuns (circulação, elevadores, garagens, 
áreas de recreação e lazer, etc.) deve obedecer ao Regulamento 
Interno. Deverão se estritamente observadas a finalidade e as 
regras de segurança específicas para cada área.

Os horários e as condições para mudanças também constarão do 
Regulamento Interno. Os caminhões de mudança não poderão 
entrar nas garagens, por que as áreas de rampas e pistas não 
foram calculadas para essas sobrecargas.

ATUALIZAÇÃO DO MANUAL

O conteúdo deste guia deverá ser obrigatoriamente atualizado 
em caso de modificações em sua unidade e/ou na edificação. 
Igual procedimento deverá ocorrer com o guia e os documentos 
entregues ao síndico do edifício.

Sendo a atualização do guia um serviço técnico, somente 
poderá ser elaborada por profissionais legalmente habilitados 
(engenheiros ou arquitetos).

As versões dos guias, das discriminações e dos projetos anteriores 
às atualizações deverão ser arquivadas, constando a data da 
substituição, para compor o histórico da edificação.

O guia atualizado deverá ser repassado, por ocasião de uma 
revenda, ao novo titular. Em caso de locação, forneça uma cópia 
ao novo usuário. Este procedimento deve constar no contrato.

CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO

A Convenção de Condomínio trata dos direitos e deveres dos 
coproprietários e dos ocupantes do edifício entre si e perante 
terceiros, além do estabelecimento das formas de gestão, como 
assembleias e administração. Ela não pode, entretanto, dispor 
contrariamente ao que está estabelecido no Código Civil e na Lei 
4.591/64. Para alterar a Convenção de Condomínio, é necessária 
a aprovação de 2/3 dos condôminos.

A Convenção de Condomínio não se obriga somente aos 
condôminos que a assinaram, estando submetidos a suas 
disposições também os que não compareceram, os que adquiriram 
o imóvel depois de sua instituição e os eventuais futuros ocupantes 
do imóvel a qualquer título. 

Portanto, o herdeiro, o promitente comprador, o inquilino, o 
cessionário, etc. também estão obrigados aos termos da Convenção 
de Condomínio, embora sequer a conheçam. A obrigatoriedade 
decorre da própria essência da relação jurídica nas edificações em 
condomínio e da publicidade presumida, nos termos da lei, em 
face do registro cartorário.

Estando a Convenção de Condomínio registrada em cartório, 
conforme a lei determina, ninguém poderá ignorá-la ou alegar 
desconhecê-la, vez que, sendo público, qualquer pessoa pode ter 
acesso ao documento.

A Convenção de Condomínio do Residencial Nuova Cittá foi 
elaborada nos termos do art. 28, da Lei 4.591, em Belo Horizonte/ 
MG.
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RECOMENDAÇÕES PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

As orientações a seguir se referem a recomendações básicas para 
situações que requerem providências rápidas e imediatas, visando 
à segurança pessoal e patrimonial dos condôminos e usuários.

Incêndio

Princípio de incêndio

Ligue para o Corpo de Bombeiros (tel. 193) e dirija-se às rotas 
de fuga.

Feche o registro geral de gás localizado dentro da central de gás.

Desligue os disjuntores gerais dos QDCs.

ATENÇÃO: Não desligue os disjuntores do QDC Incêndio, que 
alimentam a bomba de incêndio e os sistemas de alarme.

Em situações extremas

Em locais onde haja fumaça, mantenha-se junto ao chão para 
respirar melhor. Use, se possível, uma toalha molhada junto ao 
nariz.

Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as costas das mãos. 
Se estiver quente, não abra.

Sempre que passar por uma porta, feche-a sem trancar.

Sempre desça, nunca suba.

Uma vez que tenha conseguido escapar, não retorne.

Se não for possível sair, espere por socorro, mantendo os olhos 
fechados e ficando no chão. Se possível, fique perto de uma 
janela, abrindo uma das partes para que a fumaça saia por cima 
e você possa respirar por baixo.

Se ficar preso em uma sala, jogue pela janela tudo que puder 
queimar facilmente.

Mantenha-se vestido, molhe suas vestes.

Não tente salvar nenhum objeto, primeiro tente salvar-se.

Ajude e acalme as pessoas em pânico.

Caso suas roupas estejam pegando fogo, não corra. Se possível, 
envolva-se numa coberta, num tapete ou tecido qualquer, e role 
no chão.

Não procure combater o incêndio, a menos que você saiba 
manusear o equipamento de combate específico.

Vazamentos em tubulações de gás

Caso se verifique vazamento de gás de algum aparelho, como 
fogão, feche imediatamente o registro de gás, instalado na 
saída do ponto de alimentação do aparelho. Mantenha os 
ambientes ventilados, abrindo as janelas e portas. Não utilize 
nenhum equipamento elétrico ou acione qualquer interruptor. 
Caso perdure o vazamento, solicite ao zelador/ gerente predial 
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o fechamento do registro de 1º pavimento, ou ainda, o registro 
geral de gás localizado na entrada de abastecimento. Acione 
imediatamente o fornecedor dos equipamentos ou o Corpo de 
Bombeiros.

Vazamentos em tubulações hidráulicas

No caso de algum vazamento em tubulação de água, a primeira 
providência a ser tomada é o fechamento do registro de gaveta 
correspondente. Caso ainda perdure o vazamento, feche o 
registro da previsão de medidor individual do apartamento 
localizado no shaft hidráulico do respectivo pavimento.

Quando necessário, avise à equipe de manutenção local e 
acione imediatamente uma empresa especializada ou um 
técnico habilitado.

Entupimentos em tubulações de esgoto e águas pluviais

No caso de entupimento na rede de coleta de esgoto e 
águas pluviais, avise a equipe de manutenção local e acione 
imediatamente, caso necessário, uma empresa especializada 
em desentupimento.

Curto-circuito em instalações elétricas

No caso de algum curto, os disjuntores (do quadro de distribuição 
de circuitos) desligam-se automaticamente e também as 
partes afetadas pela anormalidade. Para corrigir essa ação 
de segurança, volte o disjuntor correspondente à sua posição 

original. Antes, procure verificar a causa do desligamento do 
disjuntor e entre em contato com uma empresa especializada 
ou um técnico habilitado. No caso de curto em equipamentos 
ou aparelhos, procure desarmar manualmente o disjuntor 
correspondente ou a chave geral.

Parada súbita de elevadores

Em caso de passageiro preso no elevador, a empresa que presta 
serviço de manutenção dará prioridade ao resgate do mesmo. 
Para segurança dos usuários, a liberação de passageiros presos 
na cabina deverá ser feita exclusivamente pelos técnicos da 
empresa de manutenção dos elevadores, ou em caráter de 
emergência, pelo Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa 
Civil que a substitui. Nestes casos o uso do elevador deverá ser 
suspenso até a vistoria e liberação do equipamento pelos técnicos 
da manutenção. Atualmente a empresa que presta serviços de 
manutenção e conservação dos elevadores do edifício é a Atlas 
schindler. O telefone da assistência técnica é 0800 055 1918.

Sistema de segurança

No caso de intrusão ou tentativa de roubo ou assalto siga as 
recomendações da empresa de segurança especializada, 
quando houver, ou acione a polícia.
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TELEFONES ÚTEIS

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações 1331 - 
Chamada gratuita.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas.

Reclamações e denúncias.

Site: www.anatel.gov.br.

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 167 - Chamada 
gratuita.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas.

Orientações sobre serviços de energia elétrica.

Site: www.aneel.gov.br.

Bombeiros/ Resgate

193 - Chamada gratuita. Atendimento 24 horas.

Site: www.bombeiros.mg.gov.br.

CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais 116 ou 0800 
721 0116 - Chamada gratuita. Atendimento a consumidores 
(plantão 24 horas) Site: www.cemig.com.br.

COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 115 
- Chamada gratuita.

Falta de água e vazamento (plantão 24 horas)

Site: www.copasa.com.br.

Correios

Central de atendimento

3003 0100 - Chamada tarifada. Atendimento todos os dias da 
semana, inclusive feriados, das 8 às 22horas.

Sugestões e reclamações

0800-7250100 - Chamada gratuita

Site: www.correios.com.br.



347

Itens complementares

Defesa Civil

199 - Chamada gratuita. Atendimento 24 horas.

Denúncia de enchentes, desabamentos, incêndios e 
alagamentos.

Site: www.defesacivilmg.com.br.

Disque Polícia Civil

194 - Chamada gratuita. Disque Cidadão.

0800-305000 - Chamada gratuita. 

181 - Chamada gratuita.

Disque denúncia.

Denúncias à Polícia (plantão 24 horas).

Site: www.policiacivil.mg.gov.br.

Disque Polícia Militar 190 - Chamada gratuita.

Denúncias à Polícia/emergência (plantão 24 horas).

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br.

Disque PROCON

1512 - Chamada tarifada. Informações ao consumidor.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Atendimento Personalizado Intacta

Tel.: (31) 3426-2040

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00h e 
das 13:00 às 18h00 h.

Site: www.intactaengenharia.com.br
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Abrasivo – material duro, mecanicamente resistente, usado 
para retificação e usinagem mecânica, feito normalmente de 
um material cerâmico. 

Amperagem – intensidade de uma corrente elétrica em am-
peres. 

Unidade lindeira – unidade privativa que faz limite com a 
sua.

Assentamento – ação de colocar e ajustar tijolos, blocos, es-
quadrias, pisos, pastilhas e outros acabamentos.

Baguete – moldura simples usada em aplicações ornamen-
tais, arremates, fixação de vidros, etc.

Bóilers - equipamento e local em que a água de um sistema 
de aquecimento central é represada e mantida em determina-
da temperatura.

Bitola – diâmetro de um material.

Braço da esquadria – acessório que mantém a abertura da 
esquadria em determinado ângulo.

Caixilho – parte da esquadria que sustenta e guarnece os vi-
dros de portas e janelas.

Circuito – é um conjunto de tomadas de energia, tomadas 
especiais, pontos de energia, pontos de iluminação e interrup-
tores, cuja fiação se encontra interligada. Essa interligação (o 
caminho percorrido pela energia) é chamada de circuito. Os 
circuitos estão numerados conforme discriminado nas etique-
tas do quadro de luz.

Consistência fluída – que corre fluentemente, como um lí-
quido.

Concreto armado – é um arranjo estrutural composto de con-
creto (areia, cimento e brita) e aço. Esse arranjo é elaborado 
de acordo com a resistência necessária para cada utilização.

Contenção / arrimo – muro usado na contenção do terreno.

Derivadores – em instalações elétricas, esse termo designa 
dispositivos que servem para ligar vários aparelhos elétricos 
em uma só tomada.

Diafragma da caixa acoplada – componente regulador da 
entrada de água localizado no interior da caixa acoplada.

Disjuntores – têm a função de proteger os circuitos de so-
brecargas e curtos- circuitos. Estão divididos por cargas (ilu-
minação, tomada ou ponto de força dos ambientes de sua 
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unidade), identificados por meio de textos fixados na tampa 
interna do quadro de luz e representados esquematicamente 
nos desenhos do anexo.

Empresa capacitada - organização ou pessoa que tenha re-
cebido capacitação, orientação e responsabilidade de profis-
sional habilitado e que trabalhe sob responsabilidade desse 
profissional.

Empresa especializada - organização ou profissional liberal 
que execute função para a qual são exigidas qualificação ou 
competência técnica específicas.

Equipe de manutenção local – nos termos da ABNT NBR 
5674, pessoas que realizam serviços na edificação que te-
nham recebido orientação e possuam conhecimento de pre-
venção de riscos e acidentes.

Estanqueidade – o quanto está estanque (não entram ou 
saem líquido ou gás).

Fecho hídrico - camada líquida que impede a passagem dos 
gases.

Fio terra – proporciona isolamento e segurança no uso de 
equipamentos elétricos. Está presente em todas as tomadas e 

todos os pontos de iluminação de sua unidade.

Fissuras - microabertura visíveis em superfícies de concreto ou 
revestimentos. 

Freio da esquadria – dispositivo que controla a pressão de 
abertura e fechamento da esquadria.

Gaxeta – junta de material compressível para ser colocada en-
tre duas superfícies metálicas, a fim de vedar a junção contra 
vazamento de gases ou de líquidos.

Guarnição – elemento que dá o acabamento final à coloca-
ção da esquadria em relação às paredes.

Gretadas - fissura sobre a superfície esmaltada de cerâmicas, 
causada pela diferença de dilatação entre a massa cerâmica 
(chamada de base) e a camada cristalina da superfície, que 
protege o desenho (chamada de esmalte). Seu formato é ge-
ralmente circular, espiral ou como uma teia de aranha.

Lajes – são os elementos estruturais planos que recebem as ações 
diretas das cargas (pisos, alvenarias, sobrecargas, móveis, etc.). 
Os carregamentos são aplicados ao longo de sua superfície. Nes-
te empreendimento foram utilizadas lajes maciças.
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Mão-francesa – elemento estrutural inclinado que liga um 
componente em balanço à parede, suporte.

Mola aérea – elemento que provoca o fechamento automá-
tico da porta.

Pilares – são também peças lineares verticais que concentram 
os carregamentos principais provenientes das vigas e os distri-
buem para as fundações.

Prumada – tubulação vertical de hidráulica ou elétrica, que 
sobe desde o térreo ou subsolo, levando até a sua unidade 
água, gás, eletricidade, etc.

PVC (policloreto de vinila) - plástico composto de derivados do 
petróleo e de cloreto de sódio.

PVB (Polivinilbutino) - película que adere uma lamina de vidro 
a outra.

Ramal – derivação de uma linha principal de energia elétrica, 
de canalização hidráulica, de esgoto, etc.

Registro de gaveta – fecha os abastecimentos de água das 
dependências para reparos nas redes de distribuições internas.

Registro de pressão – derivado do registro de gaveta, permi-

te trabalhos com a tubulação em posições intermediárias de 

abertura e fechamento.

Rejuntamento - procedimento de aplicação de pós com aglo-

merantes hidráulicos misturadas em líquidos ou cola PVA, para 

calafetar revestimentos e as juntas da alvenaria ou as frestas 

entre os materiais de acabamento.

Seção nominal - seção do cobre do cabo.

Shaft – Espaço vertical da edificação para passagem de tubu-

lações e instalações.

Soleira – parte inferior do vão da porta no piso. Também de-

signa o arremate na mudança de acabamento de pisos.

Tubulação seca - tubulação ou caminho onde não passa ne-

nhum tipo de sistema. É utilizada como infraestrutura para a 

instalação posterior de um sistema.

Vão-luz – vão livre para a passagem em uma porta.
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