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1 -  Apresentação  

1.1 – INTRODUÇÃO 

 
A partir de agora, V. Sa. tem o privilégio de participar de um empreendimento da ABC 

CONSTRUÇÕES, podendo desfrutar de todas as vantagens de ser um condômino do Le Club 
Residence. 

Este “Manual de Uso, Operação e Manutenção” foi elaborado seguindo as diretrizes da 
NBR 14037 - Manual de Uso, Operação e Manutenção de Edificações e tem como objetivo 
assegurar a durabilidade e a preservação das condições de utilização desta edificação durante a 
sua vida útil de projeto. Ele contém informações como características construtivas, conformação 
dos ambientes, cuidados necessários durante as operações de limpeza e conservação, além de 
algumas dicas sobre segurança e economia. 

A elaboração deste Manual faz parte da procura por qualidade da ABC CONSTRUÇÕES, 
buscando o aperfeiçoamento contínuo de seus processos e produtos, que visa, acima de tudo, a 
total satisfação de seus clientes. 

Nesse sentido, a ABC CONSTRUÇÕES tem atuado desde a fase de projeto do 
empreendimento até a sua utilização, adotando princípios de racionalização de processos, 
critérios de avaliação de produtos e fornecedores e do nível de satisfação dos proprietários dos 
apartamentos.  

A leitura atenta e integral deste manual é imprescindível, tanto pelo proprietário como por 
todos os moradores do imóvel. É importante 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. 

Finalmente, a ABC CONSTRUÇÕES, coloca-se à disposição dos condôminos para eventuais 
esclarecimentos que se fizerem necessários não apenas sobre os assuntos relacionados neste 
manual como também sobre questões aqui não abordadas. 
 
 
 

ABC CONSTRUÇÕES LTDA. 
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1.2 – TERMOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições seguintes: 
 

• Vício redibitório: Defeito oculto, apresentado durante a ocupação, que não foi possível ser 
detectado pelo proprietário e técnico responsável no momento da vistoria final do imóvel, 
tornando o seu uso impróprio e podendo ainda diminuir o seu valor. 

• Shaft: Em construções com mais de 01 (um) pavimento é o espaço vazio destinado à 
passagem vertical das instalações elétricas, comunicação, hidráulicas, combate a incêndio, 
gás, etc. Geralmente, fica localizada nos halls dos pavimentos tipo e tem seu fechamento 
em alvenaria com portas para acesso à manutenção.  

• Prumada: subida ou descida dos sistemas elétricos, comunicação, hidráulico, sanitário-
pluvial, etc. da edificação. 

• Isométrico (em Instalações Hidráulicas): desenho feito em perspectiva (três dimensões) 
sem escala, definindo posição de tubulações e com inserções de componentes, curvas, 
ângulos, etc., referentes à como se desenvolve uma tubulação industrial, residencial ou 
comercial. 

• TAP (Tomada Blindada): É o componente instalado na prumada da antena coletiva e tem 
como função dividir o sinal de TV em cada pavimento ao longo da prumada. 

• Sprinkler (Chuveiros Automáticos): são dispositivos com elemento termo sensíveis 
projetados para serem acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando 
automaticamente água sob a forma de aspersão sobre determinada área, com vazão e 
pressão especificadas, para controlar ou extinguir um foco de incêndio. 

• Carga acidental: é toda aquela que pode atuar sobre a estrutura de edificações em função 
do seu uso (pessoas, móveis, materiais diversos, veículos etc.). 

• Corrente de Fuga: Pode ser entendido como o “vazamento” de uma corrente elétrica de 
um circuito. 

• Equipe de manutenção local: Pessoas que realizam diversos serviços, tenham recebido 
orientação e possuam conhecimento de prevenção de riscos e acidentes. 

• Equipe capacitada: Organização ou pessoa que tenha recebido capacitação, orientação e 
responsabilidade de profissional habilitado e que trabalhe sob responsabilidade de 
profissional habilitado.  

• Equipe especializada: Organização ou profissional liberal que exerce função na qual são 
exigidas qualificação e competência técnica específicas. 

• Condomínio: Domínio de mais de uma pessoa simultaneamente de um determinado bem, 
ou partes de um bem. Para fins deste Manual o condomínio será sempre representado 
pelo Síndico ou pela Administradora contratada. 

• Tubulação Frigorígena: Tubulação metálica, em geral de cobre, protegida por espuma de 
polietileno expandido, para passagem de líquidos e gases gelados, protegidos do calor, 
utilizados nas pré-instalações de sistemas de ar-condicionado tipo Split. 

• Cota (plantas): É a denominação dada a toda e qualquer medida expressa em plantas 
arquitetônicas ou de projetos de engenharia. É a linha onde marcam os pontos que limitam 
um ambiente ou uma parede, especificando nesta o seu valor, normalmente expresso em 
metros. 
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2 -  Responsabi l idades  

2.1 – RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO 

No momento da assinatura do Termo de Recebimento do Imóvel é que se iniciam as 
responsabilidades do proprietário, relacionadas à manutenção das condições de estabilidade, 
segurança e salubridade do apartamento. Para manter tais condições em um nível normal, este 
manual traz uma série de recomendações importantes para o uso adequado do imóvel. 

É imprescindível que o proprietário repasse as informações contidas neste manual aos 
demais proprietários do imóvel. 

A conservação das partes comuns do 
edifício também faz parte das responsabilidades 
dos moradores.  

A convenção e o regimento interno do 
condomínio discriminam as atividades 
necessárias para essa manutenção, assim como 
as orientações para rateio de seus custos. 
Devendo os casos não previstos serem decididos 
nas Assembleias. 

Além disso, é muito importante a 
participação individual de cada morador na 
conservação e uso adequado, não danificando 
qualquer parte das áreas comuns ou 
equipamentos coletivos. 

As normas estabelecidas na convenção do 
condomínio e no regimento interno devem ser 
cumpridas por todos os proprietários do edifício, 
independentemente de ser proprietário, 
inquilino, ou apenas um proprietário do 
apartamento. Mesmo para os visitantes, no que 
lhes compete, também suas obrigações estão 
previstas nestes documentos. 

Faz parte, ainda, das obrigações de cada um dos proprietários do edifício a aplicação e o 
fomento das regras de boa vizinhança. 

 

2.2 – RESPONSABILIDADES DO CONDOMÍNIO 

Da mesma forma que o proprietário tem o dever de manter as condições de estabilidade, 
segurança e salubridade do apartamento, o condomínio é responsável por: 

• Supervisionar as atividades de manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns e 
equipamentos coletivos do condomínio. 

• Designar uma equipe de manutenção local, contratar equipe especializada ou capacitada 
para realizar revisões e manutenções dos diversos sistemas que constituem o edifício, 

O  L O C A T Á R I O  P E R A N T E  O  
C O N D O M Í N I O  

 Com relação ao condomínio, o 
inquilino ou locatário, assim como 
seus funcionários, são obrigados a ter 
conhecimento e cumprir a Convenção 
e o Regimento Interno da edificação, 
devendo tal obrigação constar 
expressamente dos contratos de 
locação, sob todos os aspectos. 

 No que tange à utilização da 
edificação, o inquilino responde 
solidariamente com o proprietário 
pelos prejuízos que causar ao 
condomínio. 
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conforme o programa de manutenção adotado pelo condomínio e de acordo com a Tabela 
do Anexo A;  

• Orientar e supervisionar a Administradora (quando for o caso) no sentido de providenciar 
as cobranças, pagamentos de prestação de contas, compras, controle de empregados, 
seguros, etc. 

• Manter o Arquivo do Condomínio sempre completo e em condições de consulta, assim 
como repassá-lo ao seu sucessor. A Tabela 01 (de acordo com a NBR 14037 - Manual de 
Uso, Operação e Manutenção de Edificações) relaciona os principais documentos de 
incumbência de fornecimento Condomínio. 

• Solicitar junto a ABC CONSTRUÇÕES assistência técnica, quando surgirem vícios redibitórios 
dentro da garantia que não seja por uso inadequado; 
 
O Síndico/Administradora também é responsável direto por algumas ações em relação à 

segurança, tais como: 

• Não permitir que o zelador feche os registros gerais das colunas de incêndio (hidrantes). A 
responsabilidade será do Condomínio (Síndico/Administradora) pelo não funcionamento 
do sistema de proteção; 

• Verificar o estado das mangueiras de incêndio conforme programa de manutenção, pois se 
estragam com facilidade ao receberem umidade; para tanto após o seu uso devem ser 
esticadas e secas antes de retornarem à respectiva caixa de hidrante; 

• Não permitir que leigos mexam nas instalações dos elevadores, pois será responsabilizado 
por qualquer acidente; 

• Controlar as validades dos extintores; 
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Tabela 01 - Incumbência pelo fornecimento Inicial a cargo do Condomínio 

Documento 
Incumbência pelo 

fornecimento inicial 
Incumbência pela 

renovação 
Periodicidade de 

Renovação 

Especificação, instituição de 
condomínio 

Condomínio 
Importante: a minuta 

é de 
responsabilidade do 

Incorporador 

Não há Não há 

Ata de assembleia de instalação 
do condomínio (registrada) 

Condomínio Condomínio 
A cada alteração 

de síndico 

Convenção condominial Condomínio Condomínio 
Quando 

necessário 

Regulamento Interno 

Condomínio 
Importante: a minuta 

é de 
responsabilidade do 

Incorporador 

Condomínio 
Quando 

necessário 

Relação de Proprietários Condomínio Condomínio A cada alteração 

Livro de atas de assembleias / 
presença 

Condomínio Condomínio A cada alteração 

Livro de conselho consultivo Condomínio Condomínio A cada alteração 

Inscrição do Edifício na Receita 
Federal (CNPJ) 

Condomínio Condomínio 
A cada alteração 

de síndico 

Inscrição do condomínio no ISS Condomínio Condomínio Não há 

Inscrição do condomínio no 
sindicato dos empregados 

Condomínio Condomínio Não há 

Apólice de seguro de incêndio 
ou outro sinistro que cause 
destruição (obrigatório) e 

outros opcionais 

Condomínio Condomínio A cada ano 

Relação de Moradores Condomínio Condomínio A cada alteração 

Procurações (síndico, 
proprietários, etc.) 

Condomínio Condomínio A cada alteração 

Documentos de registros de 
funcionários do condomínio 

com a CLT 
Condomínio Condomínio 

A cada alteração 
de funcionário, 

quando aplicável 

Cópia dos condomínios de 
registro dos funcionários 

terceirizados 
Condomínio Condomínio 

A cada alteração 
de funcionário, 

quando aplicável 

Programa de prevenção de 
riscos ambientais (PPRA) 

Condomínio Condomínio A cada ano 

Programa de controle médico 
de saúde ocupacional (PCMSO) 

Condomínio Condomínio 
A cada ano, 

quando aplicável 

Atestado de brigada de 
incêndio 

Condomínio Condomínio A cada ano 
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Tabela 01 (continuação) 

Documento 
Incumbência pelo 

fornecimento inicial 
Incumbência pela 

renovação 
Periodicidade de 

Renovação 

Relatório de inspeção anual dos 
elevadores (PIA) 

(quando aplicável) 
Condomínio Condomínio A cada ano 

Contrato de manutenção de 
elevadores 

(quando aplicável) 
Condomínio Condomínio 

Validade do 
contrato 

Contrato de manutenção de 
gerador 

(quando aplicável) 
Condomínio Condomínio A cada ano 

Contrato do sistema e 
instrumentos de prevenção e 

combate a incêndio 
Condomínio Condomínio A cada ano 

Livro de ocorrências da central 
de alarmes 

Condomínio Condomínio 
Verificar legislação 

vigente 

Certificado de desratização e 
desinsetização 

Condomínio Condomínio A cada seis meses 

 

2.3 – RESPONSABILIDADES DA CONSTRUTORA 

A Tabela 02 (de acordo com a NBR 14037 - Manual de Uso, Operação e Manutenção de 
Edificações) relaciona os principais documentos que devem fazer parte da documentação do 
condomínio, onde a incumbência de fornecimento inicial é da ABC CONSTRUÇÕES. 

 
Tabela 02 - Incumbência pelo fornecimento Inicial a cargo da Construtora 

Documento 
Incumbência pelo 

fornecimento inicial 
Incumbência pela 

renovação 
Periodicidade de 

Renovação 

Manual do Proprietário 
Construtora ou 
Incorporadora 

Proprietário 

Pelo proprietário 
quando houver 

alteração na fase 
de uso 

Manual das Áreas Comuns 
Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 

Pelo condomínio 
quando houver 

alteração na fase 
de uso 

Certificado de Garantia dos 
Equipamentos Instalados 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
A cada nova 
aquisição / 

manutenção 

Notas Fiscais dos 
Equipamentos 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
A cada nova 
aquisição / 

manutenção 
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Tabela 02 (continuação) 

Documento 
Incumbência pelo 

fornecimento inicial 
Incumbência pela 

renovação 
Periodicidade de 

Renovação 

Manuais Técnicos de Uso, 
Operação e Manutenção dos 

equipamentos instalados 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
A cada nova 
aquisição / 

manutenção 

Auto de Conclusão (habite-se) 
Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Alvará de aprovação e 
execução de edificação 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há, desde que 
inalteradas as 
condições do 

edifício 

Não há 

Alvará de instalação de 
elevadores 

(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há, desde que 
inalteradas as 
condições do 

edifício 

Não há 

Alvará de funcionamento de 
elevadores 

(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio Não há 

Auto de vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 

Verificar 
legislação 
estadual 

específica 

Projeto Arquitetura Aprovado 
Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Projeto de Incêndio aprovado 
Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Projetos aprovados em 
concessionárias 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Projetos Executivos 
Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Memorial de Incorporação 
Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Licenças Ambientais 
Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
Quando 

necessário 

Termo de ajustamento de 
conduta ambientais (TAC) 

(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
Quando 

necessário 

Recibo de pagamento do IPTU 
do último ano de obra e 
boletos de IPTU a serem 

pagos, cópia do processo de 
desdobramento do IPTU e 
carnês IPTU desdobrados, 

quando houver.  

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio Não há 
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Tabela 02 (continuação) 

Documento 
Incumbência pelo 

fornecimento inicial 
Incumbência pela 

renovação 
Periodicidade de 

Renovação 

Recibo de pagamento da 
concessionária de energia 

elétrica (último pagamento) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio Não há 

Recibo de pagamento da 
concessionária de água e 

esgoto (último pagamento) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio Não há 

Atestado de start-up do 
gerador 

(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Certificado de abrangência do 
grupo gerador 

(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 

No primeiro ano e 
depois a cada três 
anos para edifícios 

residenciais e 
comerciais e a cada 

dois anos para 
locais de reunião 

pública 

Certificado de limpeza do poço 
de esgoto, poço de água 

servida, caixas de drenagem e 
esgoto 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio A cada seis meses 

Relatório de vistoria de 
entrega de obra 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Relação de equipamentos, 
móveis, eletrodomésticos, 

objetos de decoração 
entregues ao condomínio 

(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Cadastro do condomínio no 
sindicato patronal 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio Não há 

Atestado de instalação de gás 
e instalação hidráulicas e 

outras instalações prediais 
(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
Verificar legislação 

específica 

Atestado de instalações 
elétricas 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
Verificar legislação 

específica 

Atestado - Sistema de 
Proteção a Descarga 
Atmosféricas (SPDA) 
(quando aplicável) 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio A cada ano 
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Tabela 02 (continuação) 

Documento 
Incumbência pelo 

fornecimento inicial 
Incumbência pela 

renovação 
Periodicidade de 

Renovação 

Medição ôhmica 
Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 

A cada cinco anos 
para edifícios 
residenciais e 
comerciais e a 
cada três anos 

para edificações 
com grandes 

concentrações 
públicas. 

Sugestão ou Modelo de 
programa de manutenção 

preventiva 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Sugestão ou modelo de lista de 
verificação do programa de 

manutenção preventiva 

Construtora ou 
Incorporadora 

Não há Não há 

Certificado de teste dos 
equipamentos de combate ao 

incêndio 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 
Verificar 

legislação vigente 

Cadastro do condomínio junto 
às concessionárias de serviços 

Construtora ou 
Incorporadora 

Condomínio 

Não há (desde 
que inalteradas 
as condições do 

edifício) 

 
 
As demais responsabilidades específicas de incumbência do proprietário e condomínio 

estão detalhadas na Minuta de Convenção de Condomínio elaborada pela ABC CONSTRUÇÕES e 
aprovada pelos condôminos. 
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3 –  Garantias  e  Assistência  Técnica

3.1 – PRAZOS E TERMOS DE GARANTIA 

 A ABC CONSTRUÇÕES ficará responsável por atender possíveis reclamações de defeitos 
aparentes, de fácil constatação ou ocultos na entrega, mas que venham a surgir dentro do citado 
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados do dia da entrega do apartamento, ou seja, a assinatura 
do “Termo de Recebimento do Imóvel”.  

Após esse prazo, a GARANTIA será de 06 (seis) meses a 05 (cinco) anos conforme os prazos 
de garantia estabelecidos para cada conjunto de sistemas, elementos e/ou componentes, 
contados da data do "habite-se" da unidade, com relação à solidez, segurança ou outros defeitos 
da edificação, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

Este manual contém informações sobre os prazos de garantia, com os principais itens das 
áreas de uso privativo (proprietário) e das áreas de uso comuns (responsabilidade do condomínio) 
e foram adotados conforme NBR 15575 - Norma de Desempenho de Edificações e estão descritos 
na Tabela de Prazo de Garantias no Anexo A deste Manual. 

Nota Importante: Alguns sistemas da tabela do Anexo A podem não fazer parte deste edifício, 
nestes casos ignorar a informação. 

3.2 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
As solicitações de serviços de assistência técnica deverão ser formalizadas diretamente 

com a ABC CONSTRUÇÕES, exclusivamente por meio do endereço virtual 
http://www.abcconstrucoes.com.br/assistencia-tecnica.html, que enviará um técnico em dia e 
horário programados e adequados à execução do serviço de acordo com o termo de uso 
explanado no endereço virtual acima informado.  

 
A ABC CONSTRUÇÕES obriga-se a prestar, dentro dos prazos e condições de garantia 

estabelecida, o serviço de assistência técnica, reparando sem ônus, os defeitos considerados de 
responsabilidade da construtora, conforme apresentado anteriormente no capítulo “Prazos e 
Termos de Garantia” deste manual.  

 
Nos casos de RECLAMAÇÕES IMPROCEDENTES será cobrado o valor informado nos termos 

de uso publicado no endereço http://www.abcconstrucoes.com.br/assistencia-tecnica.html, para 
cobrir as despesas com o atendimento e análise técnica. Por isso é importante que o proprietário 
e/ou responsável pelo Condomínio estejam atentos ao uso adequado e manutenções do imóvel e 
das áreas comuns de acordo com NBR 5674 - Manutenção de Edificações, detalhados na Tabela de 
Manutenção Preventiva no Anexo A deste manual. 

3.3 – PERDAS DE GARANTIAS 

A ABC CONSTRUÇÕES não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do 
imóvel ou por reformas e alterações feitas no projeto original, mesmo que ainda esteja vigente o 
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prazo de garantia contratualmente estipulado, inclusive danos causados por terceiros contratados 
pelos condôminos.  

 
A ABC CONSTRUÇÕES, ainda não será responsável por defeitos advindos da falta de 

manutenção periódica e conservação do prédio ou de cada unidade e áreas comuns, cujos custos 
ficam a cargo do proprietário ou do condomínio, conforme a NBR 5674 - Manutenção de 
Edificações. Além disso, será obrigatória a apresentação dos registros que comprovem as 
manutenções periódicas dos sistemas da unidade autônoma e áreas comuns do Edifício.    

 
Nota Importante: Quaisquer falhas perceptíveis visualmente, como riscos, lascas, trincas em 
vidros, etc., devem estar explicitadas no Termo de Vistoria do Cliente. Nada que fizer parte de 
desgaste natural será considerado prazo de garantia.  
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4 –  MEMORIAL DESCRITIVO  

4.1 – ARQUITETURA - PAVIMENTO TIPO 

As figuras apresentadas a seguir, mostram as conformações das unidades, com sugestão de 
ambientação dos apartamentos T01 ao T04 (figuras 01 à 05), a fim de auxiliar na escolha e 
colocação do mobiliário.  

Para a confecção de móveis embutidos, deve ser feita uma medição precisa nos 
apartamentos. 
 
Nota Importante: As sugestões de ambientações descritas acima se tratam do arranjo padrão de 
mobiliários que foi desenvolvido pela construtora junto com o arquiteto (a). Esse arranjo serve 
como parâmetro para outros projetos, como por exemplo no elétrico, onde define a posição de 
tomadas, interruptores e pontos de luz, portanto esse é o arranjo que o proprietário deverá seguir 
para que todas as instalações atendam adequadamente. Caso o proprietário sinta necessidade de 
mudar o arranjo, algumas instalações poderão ficar com acesso bloqueado, como por exemplo um 
guarda-roupa na frente de uma tomada. 
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Figura 01 – Sugestão de ambientação dos apartamentos T01 
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Figura 02 – Sugestão de ambientação dos apartamentos T02 
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Figura 03 – Sugestão de ambientação dos apartamentos T03 
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Figura 04 – Sugestão de ambientação dos apartamentos T04 – andar inferior 
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Figura 05 – Sugestão de ambientação dos apartamentos T04 – andar superior 
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4.2 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIO-PLUVIAL - PAVIMENTO TIPO

O abastecimento de água dos apartamentos é controlado por um sistema de registros 
independentes em cada ambiente e em outros um registro controla dois banheiros (ver 
isométricos), depois um registro geral para cada apartamento, esse localizado no shaft do 
pavimento junto ao medidor individual de água, registros gerais para as prumadas que alimentam 
todos os apartamentos e por último registro geral para fechar a saída de água da caixa d’água.  

Em caso de emergência ou quando houver necessidade de realizar algum reparo na rede, o 
registro correspondente ao ponto específico do ambiente deve ser fechado (dentro do próprio 
ambiente). Os registros gerais nos shafts ou de controle de prumadas são para manipulação 
exclusiva do condomínio, podendo o condômino solicitar ao condomínio (Síndico/Administradora) 
o seu fechamento nos casos de ausência prolongada ou manutenção dos registros de ambientes. 

O projeto hidráulico e o sanitário indicam as paredes por onde passam as tubulações a fim 
de orientar para o caso de furação ou manutenção.  

As tubulações principais do empreendimento, como colunas de água fria, esgoto e águas 
pluviais, além das conexões destas tubulações com ramais de distribuição, estão executadas no 
interior das paredes dos ambientes e suas paredes possuem o mesmo revestimento dos locais 
onde não possui tubulação, por isso deve ser dada atenção especial quando for furar ou demolir 
qualquer parede, observando cuidadosamente o projeto hidráulico e sanitário-pluvial. Entretanto 
é fundamental que somente profissionais especializados realizem os serviços sob a orientação e 
responsabilidade do condomínio.  

Para auxiliar nessas tarefas, incluímos a planta baixa de água fria, com a localização dos 
ramais de alimentação de cada apartamento (figuras 06 à 10), os detalhes isométricos de todos os 
pontos hidráulicos dos apartamentos (figuras 11 à 23), planta baixa onde estão destacados em 
caixa na cor magenta as paredes por ondem passam as prumadas das instalações sanitárias e 
pluviais dos apartamentos (figuras 24 à 28).  

 

ATENÇÃO: Os lados posteriores das paredes por onde passam as tubulações 
também devem ser verificados. 

 
Para evitar mau cheiro deve ser utilizado adaptador especial para máquina de lavar roupa 

no ponto específico para máquina de lavar louça, para unir esse esgoto ao da cuba. 
A ligação da máquina de lavar roupas à tubulação também deve ser feita por meio de 

adaptador para máquina de lavar roupas, que veda completamente a tubulação, evitando 
retornos de espuma, maus cheiros ou insetos. Este tipo de conexão é vendido em lojas de 
materiais hidráulicos ou de utilidades para a casa. 
 
Nota Importante: Danos a tubulações provocados por furações NÃO são cobertos pela garantia da 
ABC CONSTRUÇÕES. 
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Figura 06 – Localização dos ramais de alimentação dos Apartamentos T01 
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Figura 07 – Localização dos ramais de alimentação dos Apartamentos T02 
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Figura 08 – Localização dos ramais de alimentação dos Apartamentos T03  
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Figura 09 – Localização dos ramais de alimentação dos Apartamentos T04 – andar inferior 
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Figura 10 – Localização dos ramais de alimentação dos Apartamentos T04 – andar superior 
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Figura 11 – Detalhe Isométrico 01 referente aos WCs da Suíte 01 e 02 dos apartamentos T03 e 

T04 
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Figura 12 – Detalhe Isométrico 02 referente à Cozinha dos apartamentos T01, T03 e T04 
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Figura 13 – Detalhe Isométrico 03 referente ao WC Social dos apartamentos T03 e T04 
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Figura 14 – Detalhe Isométrico 04 referente à Varanda Gourmet dos apartamentos T03 
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Figura 15 – Detalhe Isométrico 05 referente aos WCs Social e Suíte dos apartamentos T02 
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Figura 16 – Detalhe Isométrico 06 referente à Área de serviço dos apartamentos T02 
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Figura 17 – Detalhe Isométrico 07 referente à Cozinha dos apartamentos T02 
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Figura 18 – Detalhe Isométrico 08 referente aos WCs Social e Suíte dos apartamentos T01 
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Figura 19 – Detalhe Isométrico 01 referente ao WC Suíte 03 do apartamento T04 – andar 

superior 
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Figura 20 – Detalhe Isométrico 02 referente ao WC Suíte 04 do apartamento T04 – andar 

superior 
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Figura 21 – Detalhe Isométrico 03 referente ao WC Suíte 05 do apartamento T04 – andar 

superior 
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Figura 22 – Detalhe Isométrico 04 referente ao Lavabo do apartamento T04 – andar superior 
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Figura 23 – Detalhe Isométrico 05 referente à Copa Lazer do apartamento T04 – andar superior 
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Figura 24 – Planta com a localização das prumadas sanitárias e pluviais (retângulo magenta) dos 

Apartamentos T01  
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Figura 25 – Planta com a localização das prumadas sanitárias e pluviais (retângulo magenta) dos 
Apartamentos T02 
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Figura 26 – Planta com a localização das prumadas sanitárias e pluviais (retângulo magenta) dos 

Apartamentos T03 
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Figura 27 – Planta com a localização das prumadas sanitárias e pluviais (retângulo magenta) dos 
Apartamentos T04 – andar inferior 
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Figura 28 – Planta com a localização das prumadas sanitárias e pluviais (retângulo magenta) dos 
Apartamentos T02 – Torre B 
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4.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PAVIMENTO TIPO 

Cada apartamento possui um quadro de luz localizado na circulação, próximo as entradas 
das suítes, que controla toda a energia elétrica da unidade. Esses quadros são constituídos de 
vários circuitos, protegidos por disjuntores que se desligam automaticamente no caso de 
sobrecarga ou curto-circuito, além de uma proteção geral de corrente de fuga (Disjuntor 
Diferencial Residual - DR), a qual comanda todos os circuitos. Cada disjuntor atende a pontos 
específicos indicados no próprio quadro. Nos quadros de medição, localizados no pavimento 
Subsolo, há uma chave individual para cada unidade, ao lado do respectivo medidor, a qual 
protege todos os disjuntores daquele apartamento.  

A Tabela 03 apresenta os locais de proteção dos disjuntores para os apartamentos do 
pavimento tipo, com quantidade de pontos e potência máxima de cada circuito. Para facilitar a 
identificação, todos os disjuntores do quadro de distribuição receberam indicações do setor ou 
equipamento que comanda. 

Em caso de incêndio, desligar a chave geral do edifício. 
Sempre que houver necessidade de manutenção nas instalações elétricas, é necessário 

desligar o disjuntor correspondente ao circuito. Em caso de dúvida, não corra riscos 
desnecessários, desligue todos. 

As figuras 31 à 35 apresentam as distribuições das instalações elétricas, telefônicas, 
interfone e TV dos pavimentos tipo, enquanto que a figura 36 mostra a legenda do projeto 
elétrico. 

Quando são instalados armários próximos às tomadas é comum os marceneiros recortarem 
a madeira e reinstalarem as tomadas no próprio corpo do armário. Nesses casos, é preciso que o 
isolamento seja perfeito e que o fio utilizado seja compatível com a instalação original. 

A Tabela 04 apresenta alguns dos principais problemas que podem ocorrer nas instalações 
elétricas e as ações que devem ser tomadas para cada problema. 

Em todas as instalações seguimos o padrão de cores a seguir para os cabos, para facilitar 
exatamente possíveis intervenções: 
 

• Fase   - Preto, Vermelho ou Branco 

• Neutro   - Azul Claro  

• Terra   - Verde/Amarelo ou Verde 

• Retorno  - Amarelo 
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Tabela 03 – Quadro de Carga dos Apartamentos Tipo  

Quadro Circuito 
Potência 
aparente. 

(W) 

Condutor 
(mm2) 

Disjuntor 
(A) 

Observação 

A
P

TO
S 

TI
P

O
 0

1
 e

 0
2

 

1 800 1,5 10 M Iluminação Geral 

2 1500 2,5 16 M Tomadas (Quarto, Suíe e WCs) 

3 1200 2,5 16 M Tomadas (Cozinha e Sala) 

4 1500 2,5 16 M Tomadas (Máquina lavar louça) 

5 1500 2,5 16 M Tomadas (Máquina lavar roupa) 

6 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc Suíte) 

7 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc social) 

8 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte) 

9 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Quarto) 

TOTAL 22300 * 40 T Alimentação Geral do Apartamento 

A
P

TO
S 

TI
P

O
 0

3 

1 1140 1,5 10 M Iluminação Geral 

2 1100 2,5 16 M Tomadas (Varanda, WC’s e Suítes) 

3 1100 2,5 16 M Tomadas (Quartos e WC social) 

4 1300 2,5 16 M Tomadas (Cozinha e Sala) 

5 1500 2,5 16 M Tomadas (Máquina lavar louça) 

6 1500 2,5 16 M Tomadas (Máquina lavar roupa) 

7 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc Suíte 01) 

8 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc Suíte 02) 

9 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc Social) 

10 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte 02) 

11 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte 01) 

12 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Quarto) 

TOTAL 31340 * 40 T Alimentação Geral do Apartamento 

 
* 3F #6.0(6) + 6 (1º ao 10º pavimento) e 3F #10.0(10) + 10 (11º ao 27º pavimento) 
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Tabela 03 (continuação) 

Quadro Circuito 
Potência 
aparente. 

(W) 

Condutor 
(mm2) 

Disjuntor 
(A) 

Observação 

C
O

B
ER

TU
R

A
 –

 A
N

D
A

R
 IN

FE
R

IO
R

 

1 1240 1,5 10 M Iluminação Geral 

2 900 2,5 16 M Tomadas (Suite 01 e WCs) 

3 1100 2,5 16 M Tomadas (Suíte 02, Wc social e Sala) 

4 800 2,5 16 M Tomadas (Cozinha e área de serviço) 

5 1500 2,5 16 M Tomadas (Máquina lavar louça) 

6 1500 2,5 16 M Tomadas (Máquina lavar roupa) 

7 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (Wc Suíte 01) 

8 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (Wc Suíte 02) 

9 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (Wc Social) 

10 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte 02) 

11 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte 01) 

12 28565 6,0 40 T Quadro Cobertura Superior 

TOTAL 57905 16,0 50 T Alimentação Geral do Quadro 

C
O

B
ER

TU
R

A
 –

 A
N

D
A

R
 S

U
P

ER
IO

R
 1 1430 1,5 10 M Iluminação 

2 1400 2,5 16 M Tomadas (Suíte 03 e Área de Lazer) 

3 1400 2,5 16 M Tomadas (Suítes 04 e 05) 

4 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc Suíte 03) 

5 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc Suíte 04) 

6 6500 6,0 32 M Chuveiro elétrico (wc Suíte 05) 

7 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte 03) 

8 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte 04) 

9 1400 2,5 20 M Ar-condicionado (Suíte 05) 

10 635 4,0 16 T Quadro da bomba da piscina 

TOTAL 28565 6,0 40 T Alimentação Geral do Apartamento 
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Figura 31 - Localização dos pontos das instalações elétricas, telefônicas, interfone e TV dos  

Apartamentos T01  
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Figura 32 - Localização dos pontos das instalações elétricas, telefônicas, interfone e TV dos  

Apartamentos T02 
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Figura 33 - Localização dos pontos das instalações elétricas, telefônicas, interfone e TV dos  

Apartamentos T03 
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Figura 34 - Localização dos pontos das instalações elétricas, telefônicas, interfone e TV dos  

Apartamento T04 – andar inferior 
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Figura 35 - Localização dos pontos das instalações elétricas, telefônicas, interfone e TV dos  

Apartamento T04 – andar superior 
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Figura 36 - Legenda do projeto elétrico 
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Tabela 04 – Principais Problemas nas Instalações Elétricas 
Problema 

na Instalação Elétrica 
Ação Corretiva 

Parte da Instalação não 
funciona 

Verificar se o disjuntor daquele circuito no quadro de distribuição está desligado. Em 
caso afirmativo, ligá-lo, e se este voltar a desarmar solicitar a assistência de técnico 
habilitado, pois duas possibilidades ocorrem:  

• O disjuntor está com defeito e será necessária à sua substituição por um novo 
com mesmas especificações. 

• Existe algum curto-circuito na instalação e será necessário o reparo deste 
circuito. 

Eventualmente pode ocorrer a “falta de uma fase” no fornecimento de energia, o que 
faz com que determinada parte da instalação não funcione. Nesses casos, somente a 
concessionária terá condições de resolver o problema, após solicitação do 
consumidor. 

Superaquecimento no 
quadro de luz 

Verificar se existem conexões frouxas e apertá-las. 

Verificar se existe algum disjuntor com aquecimento acima do normal, que pode ser 
provocado por mau contato interno ao disjuntor, devendo o mesmo ser substituído. 

Os chuveiros e aquecedores elétricos para torneiras, quando funcionam com pouca 
saída de água, tendem a aquecer a instalação provocando sobrecarga. Estes 
aparelhos devem ter sempre resistência blindada para evitar fuga de corrente. 

Os disjuntores do quadro 
de luz estão desarmando 
com frequência 

Podem existir maus contatos elétricos (conexões frouxas) que são sempre fonte de 
calor, o que afeta a capacidade dos disjuntores. Neste caso, um simples aperto nas 
conexões resolverá o problema. 

Outra possibilidade é de que o circuito esteja sobrecarregado com instalação de 
novas cargas cujas características de potência são superiores às previstas no projeto. 
Tal fato deve ser rigorosamente evitado. 

O disjuntor geral do quadro 
está desarmando 

Pode existir falta de isolação dos cabos, provocando aparecimento de corrente para 
terra. Nesse caso deve ser identificado qual o circuito com falha, procedendo ao 
desligamento de todos os disjuntores até que se descubra qual o circuito com 
problema, procedendo então ao reparo da isolação com falha. 

Pode existir defeito de isolação de algum equipamento eletrodoméstico; para 
descobrir qual o equipamento com defeito proceda da maneira descrita 
anteriormente e repare a isolação do equipamento. 

Choques elétricos em 
torneiras e chuveiros 

Ao perceber qualquer sensação de choques elétricos, proceder da seguinte forma: 

• Desligar o disjuntor de proteção deste circuito, desligando, assim, o chuveiro; 

• Verificar se o fio terra do chuveiro não teve a sua seção interrompida; 

• Verificar se o isolamento dos fios de alimentação não foi danificado e está 
fazendo contato superficial com alguma parte metálica da instalação hidráulica; 

• Caso nenhum dos itens tenha ocorrido, o problema possivelmente estará no 
isolamento interno do próprio chuveiro. Neste caso, mandar repará-lo ou 
substituí-lo por outros de mesmas características elétricas. 
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4.4 - TELEFONE, INTERFONE, ANTENA DE TELEVISÃO E VDI – PAVIMENTO TIPO 

Foram previstos pontos de telefone no seu apartamento, conforme projeto de 
intercomunicação. Todo o cabeamento está executado, bastando solicitar à sua operadora de 
telefonia fixa a linha e instalação do aparelho. Seu apartamento está equipado com fiação para 01 
(uma) linha. Se desejar extensão (ões) dos fios daquele (s) ponto (s) também devem ser ligados à 
(s) tomada (s) correspondente (s).  

As figuras 30 à 35 mostram os pontos elétricos, Telefônicos, de TV, Interfone e VDI dos 
apartamentos, enquanto que a figura 36 mostra a legenda destes projetos. 

O edifício está equipado com uma central de comunicação, a qual permite a comunicação 
direta de um apartamento para outro ou qualquer setor da área comum sem a necessidade de 
nenhuma ação da portaria, bastando digitar o número do apartamento ou setor. Assim, para ligar 
para o apartamento 302, por exemplo, deve-se teclar 
302. 

Da mesma forma para falar com os setores de 
lazer do prédio, discar de acordo com a lista abaixo: 

 

• 91 – Entrada do prédio (externo); 

• 94 – Recepção; 

• 95 – Academia; 

• 96 – Salão de Jogos; 

• 97 – Espaço Gourmet; 

• 98 – Salão de Festas. 
 

O aparelho utilizado nos interfones dos 
apartamentos é um interfone terminal dedicado 
(Mod. AM-IT10 da Amelco) localizado na cozinha. Em 
hipótese de substituição, pode-se comprar um 
aparelho telefônico convencional em qualquer loja 
especializada e simplesmente ligá-lo à tomada. 

Os apartamentos possuem previsão para 
antena coletiva de TV (VHF/UHF), com pontos na sala de estar e dormitórios. 

As tubulações e fios de TV estão caminhando horizontalmente pelo entreforro no seu 
apartamento interligando todos os pontos existentes ao quadro do sistema VDI, que por sua vez 
se interliga ao shaft de comunicação, localizado no shaft da escada do Pavimento Tipo.  

Ao lado de cada ponto de antena coletiva há um ponto de VDI, que é composto por uma 
caixa vazia, tampa cega e eletroduto com arame guia, oriundo do quadro do sistema VDI até esse 
ponto, que tem por finalidade à passagem de cabos de TV por assinatura, internet, etc. sem 
necessidade de passar pelo eletroduto do sistema de antena coletiva.  
 

4.5 - INSTALAÇÃO DE GÁS GLP – PAVIMENTO TIPO 

Na cozinha, junto à bancada da pia, encontram-se instalados um ponto de gás para o 
fogão.  

CUIDADO 

Não fazer qualquer alteração no 
cabo principal da antena ou no 
TAP (tomada blindada) do edifício, 
localizados ao lado do elevador 
01, para preservar a imagem dos 
aparelhos de todos os 
condôminos. Em caso de reparos, 
consultar o Condomínio 
(Síndico/Administradora) e 
verificar se a empresa instaladora 
da antena mantém assistência 
técnica. 



 

▪57▪ 

Fica a cargo do condomínio 
(Síndico/Administradora) verificar o nível e, 
quando necessário, solicitar a distribuidora o 
reabastecimento do cilindro. Todas as 
tubulações, abrigos de medidores, abrigos de 
válvula reguladora de pressão e outros 
dispositivos exigidos já foram executados pela 
DPI CLIMATIZAÇÃO, vistoriados e aprovados pela 
ABC CONSTRUÇÕES. 

É importante lembrar que o fogão (ou 
qualquer equipamento a gás) deve ser 
compatível com este sistema. Caso não seja, 
deve-se solicitar sua adaptação a uma assistência 
técnica autorizada do fabricante do equipamento. 

Orientar o marceneiro para fazer o armário próximo ao fogão de forma que o registro de 
gás fique com fácil acesso. 

4.6 - AQUECIMENTO DA ÁGUA – PAVIMENTO TIPO 

Para todos os banheiros foram previstos pontos elétricos com potência de acordo com a 
Tabela 03 para a instalação de chuveiros elétricos. 

Nos lugares onde a água possui baixa dureza (água com pouco cálcio em suspensão, ou 
seja, não proveniente de poço, seja próprio ou da concessionária), o chuveiro “compatível com 
DR” atende, nos demais casos o chuveiro deve possuir resistência blindada. 

Se o chuveiro não atender ao parágrafo anterior, poderá haver desligamento da energia 
quando for utilizado. 

 

4.7 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PAVIMENTO TIPO 

O sistema construtivo adotado para a construção do edifício consiste basicamente em 
estrutura de concreto armado e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos. É importante lembrar 
que todos os materiais utilizados na construção do edifício são de primeira linha, adquiridos de 
fornecedores tradicionais do mercado. 

A Tabela 05 mostra as especificações técnicas de acabamentos do pavimento tipo por 
ambiente. 
 

C U I D A D O S  

• A manutenção de aparelhos a gás deve 
ser confiada somente a pessoas 
habilitadas pela empresa instaladora. 

• Os ambientes onde se situam os 
aparelhos a gás devem ser ventilados 
para que o gás se disperse. 

• Evitar vazios atrás do móvel que 
possam acumular gás, especialmente 
quando utilizar fogão de embutir. 
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Tabela 05 – Especificações de Acabamentos dos Apartamentos e Bangalôs por Ambiente 

Sistema Sala e Dormitórios Banheiros 
Cozinha e Área de 

Serviço 
Varandas 

Revestimento de 
Piso 

Porcelanato Polido 
Linha Bianco Polido 
62x62cm da 
ELIZABETH 

Porcelanato Polido 
Linha Bianco Polido 
62x62cm da 
ELIZABETH  

Porcelanato Polido 
Linha Bianco Polido 
62x62cm da 
ELIZABETH  

Porcelanato Polido 
Linha Bianco Polido 
62x62cm da 
ELIZABETH  

Acabamentos de 
Paredes 

Tinta Latex, linha Pró 
Construtora, 
Acabamento Fosco 
cor Branco Neve da 
SHERWIN WILLIAMS 

Porcelanato 
esmaltado liso, 
30x60cm, Idea Bianco 
da PORTOBELLO 

Porcelanato 
esmaltado liso, 
30x60cm, Idea Bianco 
da PORTOBELLO 

Revestimento de 
Fachada 

Revestimento de 
tetos (forros) 

Gesso em placas de 60x60cm, com Tinta Latex, linha Pró Construtora, Acabamento Fosco cor 
Branco Neve da SHERWIN WILLIAMS 

 Janelas e Guarda-
corpo 

Linha Inova cor natural da ALCOA Linha Universal cor 
natural da ALCOA 

Portas Kit porta pronta com batentes, rebaixe e guarnição em borracha, 
com alisar regulável liso e folha em porta LISA semi-oca. Acabamento 
na cor curupixá, da marca ROCHA SERRALHERIA. 
As folhas das portas de entrada social do apartamento são do 
modelo Frizata em verniz, com núcleo sólido e demais especificações 
semelhantes às outras no restante dos itens. 

Linha Inova cor 
natural da ALCOA 

Vidros Vidro comum liso na cor fumê de 04 mm nas janelas e laminado 
fumê de 06mm (03+03mm) em janelas com bandeira inferior a 
1,10m. 
 

Porta: Vidro comum 
liso na cor fumê de 
04 mm na parte 
superior e laminado 
fumê de 06mm 
(03+03mm) na parte 
inferior. 
Guarda-Corpo: 
Laminado fumê 
reflexivo de 08mm 
(04+04mm). 

Ferragens Fechaduras de embutir da linha Architect inox CJ 455 da LA FONTE. 
Dobradiça metálica 3x2,1/2" COM rolamento - Inox (inclusive parafusos) da LA FONTE. 

Tomadas/Interruptor Linha Zeffia na cor branca da PIAL 

Bancadas N/A Mármore Perlato Granito Preto São 
Marcos 

Granito Preto São 
Marcos (apenas apto 
Terminação 03) 

Luminárias N/A 

Disjuntores SOPRANO (padrão DIN). 

Aparelhos sanitários 
e cubas 

N/A Cuba Redondo De 
Sobrepor Celite 36cm 
Branco  
 
Vaso Sanitário cor 
branco gelo, linha 
Vogue Plus da DECA 

Cuba de embutir Inox 
Aço 304 medindo 
56x34cm com 5mm 
espessura da 
TRAMONTINA 
 
Área de Serviço: 
Tanque de Inox 
medindo 55x45cm da 
TRAMONTINA 

Cuba de embutir Inox 
Aço 304 medindo 
40x34cm com 5mm 
espessura da 
TRAMONTINA 
(apenas apto 
Terminação 03) 
 

 

 

 

  

http://www.sherwin-williams.com.br/
http://www.sherwin-williams.com.br/
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Tabela 05 (continuação) 

Sistema Sala e Dormitórios Banheiros 
Cozinha e Área de 

Serviço 
Varandas 

Metais Sanitários N/A Torneira para 
lavatório de mesa 
bica baixa da linha 
Link da DECA; 
 
Acabamentos dos 
registros na mesma 
linha das torneiras 
em cada ambiente. 
Todos da DECA; 

Cozinha: Torneira 
para Cozinha de mesa 
bica móvel da linha 
Link da DECA; 
 
Área de serviço: 
Torneira para 
lavatório de mesa 
bica alta da linha Link 
da DECA; 
 
Acabamentos dos 
registros na mesma 
linha das torneiras 
em cada ambiente. 
Todos da DECA; 

Torneira para 
Cozinha de mesa bica 
móvel da linha Link 
da DECA (apenas 
apto Terminação 03) 

 
 

4.8 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ÁREAS COMUNS 

O sistema construtivo adotado para a construção do edifício consiste basicamente em 
estrutura de concreto armado e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos. É importante lembrar 
que todos os materiais utilizados pela ABC CONSTRUÇÕES na construção dos edifícios são de 
primeira linha, adquiridos de fornecedores tradicionais do mercado.  

A tabela 06 apresentada a seguir resume os principais acabamentos de piso e parede nas 
áreas comuns do empreendimento, segundo cada ambiente. 
 

Tabela 06 - Relação de acabamentos utilizados nas Áreas Comuns 
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 Acabamentos 
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SU
B

SO
LO

 

Estacionamento 1.11   4.2         

Bicicletário 1.11   4.2         

Gerador 1.11   4.2         

Hall Elevador Social 1.11   4.2         

Antecâmara 1.2 2.1  4.1         

Escada 1.2 2.1  4.2         

SE
M

I-
SU

B
SO

LO
 Estacionamento 1.11   4.2         

Bicicletário 1.11   4.2         

Central de lixo 1.2  3.1 4.2  6.2       

Central de gás 1.2  3.1 4.2  6.2       
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Depósito 1.11   4.2         

Rampa veículos 1.13            

Hall Elevador Social 1.11   4.2         

Antecâmara 1.2 2.1  4.1         

Escada 1.2 2.1  4.2         

P
IL

O
TI

S 

Estacionamento 1.12   4.2         

Rampa veículos 1.13            

Antecâmara 1.2 2.1  4.1         

Escada 1.2 2.1  4.2         

Passeio externo 1.9            

Rampa de 
acessibilidade 

1.10            

Escada de Acesso 
Social 

1.10            

Pátio de acesso 
pedestres 

1.2            

Praça 1.2            

Espelhos d’água 1.5  3.2          

Hall 
1.3 2.2  4.1  6.1     

10.1 
10.2 

 

Guarita 1.3 2.1  4.1         

WC guarita 1.3  3.4 4.1   7.1 7.2 8.1    

Salão de festas 1.3 2.2  4.1 5.4 6.1       

Apoio salão de festas 1.3 2.2 3.4 4.1     8.1 9.1 10.1  

WC masculino 1.1  3.3 4.1  6.1 7.1 7.2     

WC feminino 1.1  3.3 4.1  6.1 7.1 7.2     

Pátio externo salão 
de festas 

1.2            

Playground 1.2            

M
EZ

A
N

IN
O

 

Circulação Social 1.1 2.2  4.1  6.1     10.2  

Antecâmara 1.2 2.1  4.1         

Escada 1.2 2.1  4.2         

Salão de jogos 
1.7 2.2  4.1 

5.2 
5.3 

6.1       

Quadra 1.8   4.1         

Academia 1.7 2.2  4.1 5.2 6.1       

Wc masculino 1.1  3.3 4.1  6.3 7.1 7.2 8.1    

Wc feminino 1.1  3.3 4.1  6.3 7.1 7.2 8.1    

Área de lazer externa 1.2            

Churrasqueira 1.2   4.1     8.1 9.1 10.1  
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Caramanchão 1.14  3.5 4.3         

Escada deck 1.4  3.1          

Rampa deck 1.2  3.1          

Deck seco 1.4  3.1          

Piscina infantil 1.6  3.2          

Piscina adulto 1.5  3.2          

Hidromassagem 1.5  3.2          

P
A

V
. 

TI
P

O
 

Circulação social 1.1 2.1  4.1        11.1 

Antecâmara 1.2 2.1  4.1         

Escada 1.2 2.1  4.2         

Área técnica 1.2   4.1         

 
Legenda: 
 
1 Revestimento de Piso 

1.1 Porcelanato Esmaltado Linha Concret Gray 62x62cm da Elizabeth 
1.2 Porcelanato Esmaltado Linha Rochedo off White 61x61cm da Elizabeth 
1.3 Porcelanato Esmaltado Linha Cemento Concreto 84x84cm da Elizabeth 
1.4 Porcelanato Esmaltado Linha Deck Bamboo 61x61cm da Elizabeth 
1.5 Pastilha cerâmica Juquei 5,0x5,0cm da Atlas 
1.6 Pastilha cerâmica Havai 5,0x5,0cm da Atlas 
1.7 Piso vinilico Ambienta Trend 3.00 Fademac 
1.8 Pintura Epóxi nas cores preta e amarela no estacionamento e na área do 

bicicletário laranja da BLC Pinturas Industriais  
1.9 Blocos intertravados cimentícios cor natural 10x20 da Central dos Pré-moldados 
1.10 Piso revestido com Mármore Perlato da Casa de Pedra 
1.11 Concreto Polido 
1.12 Lajota cimentícia lisa 45x45cm da Central dos Pré-moldados 
1.13 Lajota guia reta 45x45cm da Central dos Pré-moldados 
1.14 Piso 11,5x11,5 Linea Pietra Paglia 'A' da Nina Martinelli 

 
2 Rodapé 

2.1 Igual ao revestimento de piso 
2.2 Rodapé ref. AC0108 – 15x100mm da Vetromani 

3 Revestimento de Parede 
3.1 Cerâmica esmaltada Linha Aquarela Branco 05x15cm da Portobello  
3.2 Pastilha cerâmica Juquei 5,0x5,0cm da Atlas 
3.3 Porcelanato Esmaltado Linha Cemento Concreto 84x84cm da Elizabeth 
3.4 Porcelanato esmaltado liso, 30x60cm, Idea Bianco da PORTOBELLO 
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3.5 Jardim Vertical 
4 Teto 

4.1 Placa de Gesso com emassamento e pintura com Tinta Latex, linha Pró 
Construtora, Acabamento Fosco cor Branco Neve da SHERWIN WILLIAMS 

4.2 Concreto aparente com pintura jateada na cor branca 
4.3 Caramanchão em madeira confeccionado pela ABC Construções 

5 Pinturas / Texturas 
5.1 Tinta acrílica Cor Flocos de Gelo da Coral 
5.2 Tinta acrílica Cor Colar de Prata da Coral 
5.3 Tinta acrílica Cor Nascer do Oriente da Coral 
5.4 Tinta acrílica Cor Pelicano da Coral 

6 Esquadrias 
6.1 Portas de vidro Temperado 10mm na cor fumê 
6.2 Gradil de ferro pintado em branco confeccionado pela Metalúrgica Touros 
6.3 Portas em esquadria de alumínio branca com perfis da Alcoa e montagem da 

Metalúrgica Touros 
7 Louças 

7.1 Cuba de Apoio 41x41cm Q1 da Celite 
7.2 Bacia sanitária com caixa acoplada cor branco gelo linha Vogue Plus da Deca 

8 Metais 
8.1 Torneiras e acabamentos para registro linha Link da Deca 

9 Inox 
9.1 Cuba de embutir Inox Aço 304 medindo 56x34cm com 5mm espessura da 

TRAMONTINA 
10 Granitos e Mármores 

10.1 Supernano Branco da Casa de Pedras 
10.2 Mármore Carrarinha da Casa de Pedras 
10.3 Mármore Perlato da Casa de Pedras 

11 Luminárias 
11.1 Luminária da circulação da Glight 

 
 
NOTA: As células em branco na Tabela 06 significa que o acabamento não se aplica aquele local. 
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Tabela 07 - Equipamentos e instalações gerais 
Equipamentos / Instalações Especificação 

Tomadas e Interruptores Linha Zeffia da PIAL 

Tubulação de água fria PVC – TIGRE e AMANCO 

Tubulações de Combate ao 
incêndio 

Ferro galvanizado da TUPY e UNIVERSAL 

Portas Corta Fogo Da PREVENÇÃO 

Elevadores Marca Thyssenkrupp. Capacidade para 14 pessoas. Cabine em aço inox escovado. 
Piso rebaixado em 20mm para acabamento em Preto São Marcos. Portas dos 
pavimentos em aço inox escovado e com indicador de posição em todos os 
pavimentos. 

Iluminação de Emergência Luminárias de sobrepor com bateria autônoma, da GLIGHT. 

Reservatórios Inferior e superior: paredes, fundo e tampa em concreto armado, 
impermeabilizado com Argamassa polimérica flexível VEDAMAT  400, estruturada 
com véu de poliéster. 

Revestimentos das fachadas Cerâmica esmaltada Linha Aquarela Branco 05x15cm da Portobello, assentado 
com rejunte industrializado flexível, com resinas especiais, siliconado, Cor Branco, 
da Polimassa. 
Cerâmica esmaltada Linha Lumina Carbon 7,5x7,5cm da Portobello, assentado 
com rejunte industrializado flexível, com resinas especiais, siliconado, Cor Preto 
Ferrite, da Polimassa. 
Porcelanato Natural Linha Concretíssima 120x60cm da Portobello. 

Combate a incêndio Extintores da PREVENÇÃO. 

Bombas e Filtros d’água Recalque: 2x Motor bomba modelo ME BR 2475 de 7,5CV da Schneider 
Drenagem do subsolo: 2x motor bomba submersível modelo BCS-C5 de 1/2CV da 
Schneider. 
Piscinas: Bomba hidro. Dancor Had w7c 1/2cv Monof. 
Bomba #3B-T 3CV T-PLAS da Jacuzzi 
Bomba #3A-T 1/3CV T-PLAS da Jacuzzi 
Bomba #15B-T 1.1/2CV T-PLAS da Jacuzzi 
Bomba #5A-T 1/2CV T-PLAS da Jacuzzi 

Equipamentos de Segurança GRAVADOR DIG. DE IMAGEM HDCVI 1016 C/ HD 1TB 
CAMERA DE TV P/ SIST SEG - VHD VHD 1010 
CAMERA DE TV P/ SIST SEG - VHD 1120 
OBS: Todos os equipamentos foram adquiridos com o fornecedor IN SERVICE (ver 
dados no capítulo 5.1) 

Automação dos portões CONJ.AUTO.MOV.P.DZ CONDOMINIO JET FLEX PL IBRIDA 60HZ 2 
SENSOR DE BARREIRA IRA-20 
FECHADURA FE 20150 PRATA SSENSOR NSERIES K0AF1 140009102 K0AF 
1400092U2 
OBS: Todos os equipamentos foram adquiridos com o fornecedor IN SERVICE (ver 
dados no capítulo 5.1) 

 



 

▪64▪ 

 

4.9 - PROJETOS– ÁREAS COMUNS 

O Síndico ou Administrador possui uma cópia do projeto completo do empreendimento e 
projetos aprovados por órgãos e concessionárias, para ser consultado em caso de necessidade. 

Também está incluído na mídia deste Manual cópias digitais (no formato PDF e DWG) os 
projetos “como construídos” do Edifício e Projetos aprovados por órgãos e concessionárias. 
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5 -  FORNECEDORES  

5.1 – RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

Na Tabela 08, a seguir, estão listados os principais fornecedores de materiais que 
participaram da construção deste empreendimento.  

 
Tabela 08 – Lista de Fornecedores 

Material / Serviço Fornecedor Representante 

Aço Inox - Cubas Tramontina Recife S/A 
Av Antonio de Góes nº 275 sala 
1501 - Pina CEP: 51110-000  
Recife/PE  
Fone: 813128 5500 

Compra direta com Fornecedor 

Metais  Duratex S/A (DECA) Sergio Soares        
(83) 3252-2255 

Louças sanitárias CELITE 
Roca Sanitários Brasil Ltda. 
Av. 14 de dezembro, 2800 Jundiaí - 
SP - CEP 13206-105 
Telefone: +55 11 3378.4600 

M AZEVEDO / MARIVAN   
3246-4080  
mazevedojp@globo.com 

Instalações elétricas 
no geral, 
Montagem dos 
quadros de 
medição, Rede de 
Telefonia, 
Interfonia Digital e 
CFTV, Antena 
Coletiva, 
Automação dos 
Portões e Central 
de Alarme 

IN SERVICE   
Rua rad Antônio José dos Santos, 
67, Geisel, João Pessoa – PB 
CEP: 58075-801 
(83) 3231-7732 

Serviço contratado direto com 
fornecedor 

Tomadas e 
Interruptores 

Pial legrand 
 
 

LDF   
3244-6487  
vendaslduferro@gmail.com 

Portas Rocha Compensados Sergio Soares         
(83) 3252-2255 

Ferragens 
 

La Fonte - ASSA ABLOY BRASIL 
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 
618 
São Paulo - SP / Brasil 
+55 11 5693-4700 
0800 77 22 000 
falecom@assaabloy.com  

J A REPRESENTAÇÕES / ALLAN   
3224-2351 / 99948 - 7722       
jatlasjp@hotmail.com    

Esquadrias de 
Alumínio (material) 

ALCOA 
Alcoa Alumínio S.A 
Mascarenhas de Morais, 4204 

Meganordeste 
Av. Liberdade, 1615, Centro, Bayeux 
– PB. CEP: 58306-001 
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Material / Serviço Fornecedor Representante 
Ibiribeira - Recife – 
(81) 3543-6600 

Wellington 
(83) 99382-1535 / (83) 3236-6868 

Granitos e 
Mármores) 

Casa de Pedra - Mármores & 
Granitos   
Endereço: R. Elpídio Alves da Cruz, 
400 - Roger, João Pessoa - PB, 
58020-370 
Telefone: (83) 3221-8270 

Compra direta com Fornecedor 

Rejunte Polimassa Ana Violeta 
(83) 3022-6270 

Argamassa Colante Polimassa Ana Violeta 
(83) 3022-6270 

Instalações de gás e 
Climatização 

DPI Climatização Henrique Santos  
(83) 3247-8378 

Louças Sanitárias Duratex S/A (Deca) Sergio Soares  
(83) 3252-2255 

Tintas SHERWIN-WILLIANS 
Sherwin Williams do Brasil Ltda. 
Rua Feliciano Dourado, 488, Torre, 
João Pessoa, 58040-260 

Adriano  
(83) 99144-4394 
adriano.brito@sherwin.com.br 

Tintas (áreas 
comuns) 

Tintas CORAL 
AV-Getúlio Vargas 7230 KM12 
Bloco A, Curado, Recife – PE, CEP: 
50950-000 

Mundo das Tintas 
Av. Maciel Pinheiro, 110, Varadouro, 
João Pessoa – PB, CEP: 58010-130 
(83) 3208-4700 

Bomba d’água SCHNEIDER 
Franklin Electric Indústria de Moto 
bombas S.A. 
Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 
Distrito Industrial 
CEP 89219-504 
Joinville, SC 
Fone: +55 (47) 3204-5000 

- 

Bomba d’água DANCOR 
Rua Nove de julho | 72 | Sl 151 | 
Helbor torre Norte |Santo Amaro 
CEP 04739-010 | São Paulo | SP | 
Brasil 
Fone: +55 (11) 5561-3364  
Fax: +55 (11) 5561-3364 Ramal: 
2014  
vendas@dancor.com.br 

- 

Bomba d’água JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA  
ROD: WALDOMIRO C CAMARGO, S 
N KM 53 - 5 MELISSA - 13308-900 
ITU – SP 
Fone/Fax: 1121187500 

Compra direta com Fornecedor 

Porcelanatos e 
Cerâmicas (apts) 

Portobello S/A 
BR 101, KM 163, Distrito industrial 
Tijucas – SC (48) 3279-2222 

Portobello Campelo e Pereira 
(Enéas) 
Av. Epitácio Pessoa, 2302 
João Pessoa – PB 
(83) 3244-2610 / (83) 99981-3354 
eneaspereira6@gmail.com 
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Material / Serviço Fornecedor Representante 

Porcelanatos e 
Cerâmicas (apts) 

Elizabeth S/A, BR 101, KM 98 
Conde – PB 
(83) 3225 - 6760 

Tabajara Representações 
Av. Epitácio Pessoa, 2669 
João Pessoa – PB 
(Fausto Franca) 
(83) 3225-6760  / 99912-0153 

Revestimento 
Fachada 

Portobello S/A 
BR 101, KM 163, Distrito industrial 
Tijucas – SC (48) 3279-2222 

Portobello Campelo e Pereira 
(Enéas) 
Av. Epitácio Pessoa, 2302 
João Pessoa – PB 
(83) 3244-2610 / (83) 99981-3354 
eneaspereira6@gmail.com 

Piso Vinílico O BORRACHÃO / RODRIGO   
(83) 30151050  
oborrachao_rodrigo@hotmail.com 

Compra direta com Fornecedor 

Elevadores Thyssenkrupp Elevadores   
Endereço: R. Corinta Rosas, 95 - 
Centro, João Pessoa - PB, 58040-
190 
Telefone: (83) 3241-7795 

Compra direta com Fornecedor 

Portões Metalúrgica Touros   
WebsiteComo chegar 
Metalúrgica em João Pessoa, 
Paraíba · 7,1 km 
Endereço: R. Agricultor Almerindo 
Luiz da Silva, 1300 - Distrito 
Industrial, João Pessoa - PB, 58082-
801 

Compra direta com fornecedor 

Pré-moldados 
 

Central Premoldados Comércio e 
Indústria   
Endereço: Parque Esperança, s/n Q 
08 L06 - Renascer, Cabedelo - PB, 
58108-182 
Telefone: (83) 3246-2550 

Compra direta com fornecedor 

Válvulas Redutoras 
de Pressão 

JOGOFE EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS LTDA. 
RUA HENRIQUE LAGE, 81 – 
FONSECA 
24.130-470 – NITERÓI – R.J. 
PABX:. 21 2627-1130 
Email: jogofe@jogofe.com.br 
Site: www.jogofe.com.br 

Compra direta com fornecedor 

Base para 
bicicletário 

METALUGICA METAL & CIA / 
RICARDO  
(83) 3246-9565  
mmetalecia@gmail.com        

Compra direta com fornecedor 

Tela de proteção  
da quadra 

TOP REDES / JOSICLEIDE  
(83) 3034-6516  
topredesepersianas@hotmail.com        

Compra direta com fornecedor 

Gerador Leon Heimer S/A  
CNPJ: 10.805.893/0015-00 
+55 (81) 3372.8888 
(81) 3059.8888 
Whatsapp: (81) 99294 0028 

Compra direta com fornecedor 
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Material / Serviço Fornecedor Representante 

Equipamentos da 
Piscina e Fonte 

LAGEPOOL COMERCIAL EIRELI  
Rua DA CARIOCA N.1115 - Bairro 
MORADA DA COLINA, 
UBERLANDIA, MG  
Fone: 34-03234-9999 
CEP:38411151 

Compra direta com fornecedor 

Equipamentos da 
Piscina 

MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE 
CONSTRUCAO LTDA  
AV.GOV.FLAVIO RIBEIRO, 052 - 
MANAIRA –  
CEP:58037-000 - CABEDELO - PB 
TEL: (83)3194-1655 

Compra direta com fornecedor 
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5.2 – RELAÇÃO DE PROJETISTAS 

Na tabela 09, a seguir, estão apresentados os dados de todos os responsáveis técnicos pelos 
projetos e da construção e/ou venda do empreendimento. 
 

Tabela 09 – Relação de Projetistas 

 
 
 

PROJETO EMPRESA/RESPONSÁVEL DADOS 

Incorporação ABC Construções Ltda. Rua Nervinha Cavalcante, 289  
Miramar - João Pessoa/PB  
Fones: (83) 98790-0481 / 99981-
2587 3246-5232 
www.abcconstrucoes.com.br 

Construção CRN Arquitetura 
 
Cristiano Rolim  
CREA 160.352.106-2 
Ricardo Nogueira 
CREA 160.059.614-2 
Danilo de Oliveira 
CAU 134879-5 

Ed. Praia Shopping - Av. Gov. Flávio 
Ribeiro Coutinho, 300 - Sala 206 - 
Manaíra, João Pessoa - PB, 58037-
000 
Telefone: (83) 3246-7500 

Estrutural Carlos Rolim Engenharia Estrutural 
Ltda. 
CREA: 160084886-9 

Rod. BR 230, Km 12, 11034, SL 203 
Lot. Costa Verde, Cabedelo - PB 
CEP:58310-000  
Tel.: 3031-0446 
E-mail: carlosrolimneto@gmail.com 

Combate a Incêndio ABC Construções Ltda. Rua Nervinha Cavalcante, 289  
Miramar - João Pessoa/PB  
Fones: (83) 98790-0481 / 99981-
2587 3246-5232 
www.abcconstrucoes.com.br 

Elétrico, 
Intercomunicação e TV 

Engpred- Engenharia e Instalações 
Prediais 
Evandro César 
CREA: 160.355.761-0 

Alliance Plaza sala 1009 - R. 
Abelardo da Silva Guimarães 
Barreto n.51 - Altiplano, João 
Pessoa - PB, 58046-005 
Telefone: (83) 3566-0770 

Hidráulico, Sanitário e 
Gás 

Engpred- Engenharia e Instalações 
Prediais 
Evandro César 
CREA: 160.355.761-0 

Alliance Plaza sala 1009 - R. 
Abelardo da Silva Guimarães 
Barreto n.51 - Altiplano, João 
Pessoa - PB, 58046-005 
Telefone: (83) 3566-0770 

Projeto de Arquitetura CRN Arquitetura 
Cristiano Rolim CREA 1603521062 
Ricardo Nogueira CREA 
1600596142 
Danilo Oliveira CAU 134879-5 

Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 300, 
sala 206 - João Pessoa - PB  
Fone: (83) 3246-7500 
www.crn.arq.br 
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5.3 – RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

A seguir, estão apresentados os principais serviços de utilidades públicas na cidade, com os 
respectivos contatos: 

 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
o Endereço: Av Marechal Floriano Peixoto 692 - centro  
o Telefone: 3310.9091/ 3310.6625 
o Horário de funcionamento:  07h00 às 17h30 

 

• CAM - Centro Administrativo Municipal 
o Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria – João Pessoa, PB – CEP: 58053-900 
o Telefone: (83) 3218-9050 
o E-mail: sead_chefiagab@joaopessoa.pb.gov.br 
o Horário de funcionamento:  08h00 às 18h00 

 

• CAGEPA – Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Regional Litoral) 
o Endereço: BR 101, Km 02, Marés, João Pessoa – PB 
o Telefone: (83) 3233-3230 

 

• ENERGISA - Agência João Pessoa 
o Endereço: Avenida Dom Pedro II 
o Telefone: 0800 083 0196 
o Horário de funcionamento: 08h00 as 17h00 

 

• HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA 
o Endereço: Av. Orestes Lisboa, S/N Conj. Pedro Gondim João Pessoa - Paraíba - 

Cep:58031-090 
o Telefone: (83) 3216-5736 / 3216-5775 
o Horário de funcionamento: 24 Horas 

 

• POLICIA MILITAR - Quartel do Comando Geral 
o Endereço: Praça Pedro Américo, S/N - Centro - João Pessoa-PB - CEP 58010-340  
o Telefone: (83) 3218-5666 

 

• SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - Administração 
o Rua: Rua Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa, PB – Brasil, CEP: 58053-

900 
o Telefone: (83) 3322-5207 / 3310-0192 
o Horário de funcionamento: De 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 

 

•  1ª DELEGACIA SECCIONAL DA POLÍCIA CIVIL – ZONA NORTE 
o Endereço: Praga Firmino da Silveira, 69, Varadouro, CEP: 58107-615 

http://www.webbusca.com.br/pagam/mossoro/2a_delegacia_regional_de_policia_civil.htm
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o Telefone: (83) 3218-5331 
 

• DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito 
o Endereço: Rua Emília Batista Celane, S/N - Mangabeira VII - João Pessoa - PB - CEP 

58058-280 
o Telefone: (83) 3216-2500 

 

• POLÍCIA FEDERAL - Superintendência Regional da Paraíba 
o Endereço: BR 230, Km 07, Rua Annita Luiza Mello Di Lascio, Ponta de Campina, 

Cabedelo/PB CEP 58.310-000 
o Telefone: (83) 3248-5900 

 

• POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - Superintendência Regional da Paraíba 
o Endereço: BR 230 - KM 23 - N° 2257, CEP: 58053002 
o Telefone: (83) 3310-6217 

 

• QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
o Endereço: BR 230, KM 29 - 525, João Pessoa, PB 
o Telefone: (83) 3310-9396 

 

• PROCON – PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
o Endereço: Avenida Dom Pedro I, nº 473, Centro / João Pessoa, PB 
o Telefone: (83) 3214-3040  
o De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30, com limite de 70 atendimentos 

diários. 
 

• CEATOX - CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DA PARAÍBA 
o Hospital Universitário Lauro Wanderley - Cidade Universitária - Campus I 
o Telefones: (83) 3216-7007 / 3224.6688 
o Fax: (83) 3224-6688 
o E-mail: sescit@hgjaf.pb.gov.br 

http://www.webbusca.com.br/pagam/mossoro/4a_delegacia_da_15a_superintendencia_de_policia_rodoviaria_f.htm
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6 –  OPERAÇÃO,  USO E L IMPEZA 

6.1 - LIGAÇÃO ÀS REDES DE ABASTECIMENTO 

Para a ligação de energia elétrica no seu apartamento, basta ligar para 0800-083-0196 e 
solicitar uma nova ligação de energia através do RFO 1875/16, informando nome completo e CPF 
do proprietário, número de sua unidade e relação dos eletrodomésticos que possui (esta última 
para calcular uma carga elétrica, se a potência instalada for inferior a 15.000W será cobrada uma 
taxa de ligação trifásica).  
 
Nota: lembre-se de que a ligação elétrica do seu imóvel é TRIFÁSICA. 

 
A ligação do gás em cada unidade deve ser solicitada à autorizada do fabricante do seu 

fogão, pois mudam os terminais e peças de ligação. Lembramos que todas as instalações estão 
ligadas, faltando apenas ligar o fogão ao ponto da parede. 

 
 No caso de solicitação de transferência de uma linha telefônica, consulte a sua operadora 
de telefonia fixa.  
 
Nota: Tenha em mãos o nome e CPF do titular da linha, endereço atual e para onde a linha será 
transferida (R. Nevinha Gondim de Oliveira, S/N - Brisamar, João Pessoa – PB, CEP: 58033-070). 

 
A ABC CONSTRUÇÕES se responsabiliza pela ligação às concessionárias de água e esgoto 

(CAGEPA) e energia elétrica (ENERGISA), entregando tudo ligado e em perfeito funcionamento, 
exceto a energia e telefone das áreas privativas, que necessitam de solicitação formal do 
proprietário junto às concessionárias.  

 
Nota Importante: É responsabilidade do usuário a alteração imediata do cadastro as 
concessionárias e Prefeitura (iptu, taxa de lixo, etc.). 

6.2 - COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM PAREDES E PISOS 

Para a fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas, boxes e outros) que necessitem 
furação em paredes ou pisos de seu apartamento, é importante tomar os seguintes cuidados: 

• Para melhor fixação, recomenda-se o uso de parafusos com buchas tipo “UX” da marca Fischer 
ou similar, por serem considerados ideais para paredes com alvenaria de blocos cerâmicos. 
Recomenda-se evitar o uso de pregos para que não danifiquem o acabamento; 

• A carga suportada para fixação de objetos na parede de alvenaria de blocos cerâmicos são as 
mesmas informadas pelo fabricante das buchas tipo “UX” da marca Fischer ou similar; 

• Na fixação de objetos nas paredes, verificar se o local escolhido não é passagem de tubulações 
hidráulicas, pilares ou vigas (estes 2 últimos oferecem maior dificuldade de perfuração); 

• Ao executar armários embutidos sob as pias de banheiros e cozinhas, instruir os marceneiros 
contratados para não baterem ou retirarem os sifões e ligações flexíveis, evitando vazamento; 
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• Evitar perfuração da parede próximo ao quadro de luz e nos alinhamentos de interruptores e 
tomadas, para evitar acidentes com os fios elétricos; 

• Evitar furar os pisos dos banheiros, varandas, áreas de serviços ou áreas descobertas (solários 
ou coberta) para evitar danos na impermeabilização. 

• As tubulações hidráulicas horizontais geralmente caminham por dentro da parede, há uma 
altura de 60cm (variando + ou - 5cm) do piso. Consulte o projeto. 

6.3 - COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE MÓVEIS 

A data e horário da mudança devem ser comunicados ao Condomínio (Síndico/Administradora) 
ou à administradora. 
Para a decoração do seu apartamento, observar os seguintes aspectos: 

• As dimensões dos móveis e/ou equipamentos devem ser compatíveis com as dimensões dos 
ambientes (ver item 4.1). Contudo, é prudente fazer uma verificação das medidas in loco; 

• As dimensões dos móveis e/ou equipamentos devem ser compatíveis com as dimensões do 
elevador e com o vão da porta do mesmo ou com o vão da escada (largura = 1,20m) e porta 
desta (largura=0,90m); 

• As dimensões dos móveis e/ou equipamentos devem ser compatíveis com o vão das portas de 
acesso ao apartamento pela sala (0,80m x 2,10m), assim como os de acesso aos demais 
ambientes (dormitórios 0,70mx2,10m e banheiros 0,60mx2,10m). 

• Todo elevador possui um limite máximo de peso a transportar indicado em uma placa em seu 
interior. Evite empilhar objetos dentro da cabine para não ultrapassar a carga máxima 
permitida, o que pode afetar desde a mecânica até a segurança do mesmo. 

6.4 - ESTRUTURA 

As fundações foram executadas com estacas tipo trado contínua pela empresa COPESOLO E 
CONCRESOLO GEOTECNIA E FUNDAÇÃO com concreto usinado fornecido pela empresa Polimix, 
conforme projeto também da empresa COPESOLO E CONCRESOLO GEOTECNIA E FUNDAÇÃO. 

A estrutura foi executada em concreto armado, utilizando-se Aço CA – 50 e CA – 60, fornecidos 
pela Gerdau – Aço Norte e Concreto Usinado Fck = 40 Mpa, fornecido pelas empresas: Polimix com o 
sistema laje nervurada conforme projeto da C Rolim Engenharia Estrutural Ltda. Em todos os 
pavimentos foram utilizados concreto usinado Fck = 40 Mpa. 

As elevações de parede internas e externas do empreendimento foram construídas com tijolos 
cerâmicos de oito furos, assentados com argamassa (cimento, cal hidratada, areia média e aditivo 
incorporador de ar). 

No caso de uma eventual reforma ou alteração no seu apartamento, certifique-se de que não 
seja danificada qualquer parte da estrutura (pilares, vigas ou lajes). A localização dos pilares está 
indicada no projeto arquitetônico e o projeto completo encontra-se anexo a este Manual (gravado 
dentro da mídia). 

 As cargas acidentais informadas no projeto estrutural e consideradas nos 
dimensionamentos das lajes foram adotadas conforme “NBR 6120 - Cargas para os Cálculos de 
Estruturas de Edificações” e foram relacionadas abaixo de acordo com a utilização do pavimento: 
 

• Semi-subsolo: 300kg/m²; 

• Pilotis: 300kg/m²; 

• Mezanino: 300kg/m²; 

• Tipos e Cobertura inferior: 150kg/m²; 
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• Cobertura Superior: 200kg/m²; 

• Coberta: 50kg/m². 
 
Nota Importante: Não se deve, em hipótese alguma, sobrecarregar as lajes dos pavimentos acima 
citados com cargas superiores às especificadas. 
 

6.5 - ELEVADORES 

O edifício é dotado de modernos elevadores, sendo seu uso regulado pelo Regimento 
Interno, o qual rege as normas inclusive 
para casos atípicos, tais como mudanças, 
manutenção, pane etc. Nos casos omissos o 
condomínio (Síndico/Administradora) 
deverá ser consultado. 

Assim, todo e qualquer transporte 
de móveis e/ou de grandes embalagens 
pode ser efetuado pelo elevador, desde que 
seja comunicado ao síndico e que cumpra 
com todas as determinações previstas no 
Regimento Interno, Convenção do 
Condomínio e decisões das Assembleias. 

 
Os elevadores estão equipados com: 

• Motores do tipo VVVF, onde, na partida, 
um microprocessador varia a tensão e 
frequência da energia para reduzir os 
efeitos de partida e paradas bruscas; 

• Sensores para evitar o fechamento das 
portas quando da passagem dos 
ocupantes; 

• Estacionamento automático em 
pavimento pré-selecionado; 

• Dispositivo especial para Serviço de 
Bombeiros. 

Recomenda-se que a manutenção 
seja realizada pelo próprio fabricante, para 
manter a validade da garantia. 

Constantes problemas que impeçam 
o funcionamento dos elevadores 
podem ser evitados a partir da adequada 
utilização dos mesmos, atentando-se para 
algumas medidas práticas, conforme 
apresentadas no quadro.  
 
6.5.1 - Falta de energia elétrica 

Havendo falta de energia elétrica no 

• UTILIZAÇÃO CORRETA DO SEU 
ELEVADOR 

• Apertar o botão apenas uma vez. 

• Não forçar a abertura das portas. 

• Observar o degrau formado entre o 
piso do pavimento e o piso do 
elevador. 

• Não ultrapassar o número máximo de 
passageiros ou carga máxima 
indicados em uma placa no interior 
da cabina. 

• Não permitir que crianças brinquem 
ou trafeguem sozinhas nos 
elevadores. 

• Não reter o elevador em um andar. 

• Não fumar no interior da cabina. 

• Em caso de falta de energia ou parada 
repentina do elevador, solicitar 
auxílio externo através do interfone 
ou do alarme, sem tentar sair sozinho 
do elevador. 

• Jamais utilizar os elevadores em caso 
de incêndio. 

• Jamais tentar retirar passageiros da 
cabina quando o elevador parar entre 
pavimentos, pois há grandes riscos de 
ocorrerem sérios acidentes. 

• Nunca entrar no elevador com a luz 
apagada. 

• Verificar a presença do elevador 
antes de adentrar. 



 

▪75▪ 

edifício, o elevador cessa o seu funcionamento e permanece parado no ponto em que estava no 
instante da interrupção do fornecimento de energia, o que pode ocorrer inclusive entre andares. 
Para a retirada de passageiros do interior da cabina proceder da seguinte forma: 

 
1) Aguarde 01 (um) minuto, pois estão ligados ao gerador do condomínio que possui 

acionamento automático, o que fará o carro descer para o térreo para reinicializar sua 
memória.  

2) Em caso de pane do gerador ou quando autorizado pela assistência técnica do elevador, 
seguir os passos abaixo; 

3) Desligar a chave dos elevadores localizada no térreo ou a da cobertura. Em caso de dúvida, 
desligue a chave geral do condomínio localizada no quadro de medição; 

4) Abrir a porta do pavimento por meio da chave de emergência. Esta chave, fornecida pelo 
fabricante e que abre mecanicamente as portas, deve permanecer em local de fácil acesso 
e de conhecimento do zelador e do Síndico; 

5) Com a porta do pavimento aberta e o elevador sem estar energizado, a porta da cabina 
pode ser aberta manualmente, permitindo assim a remoção dos eventuais passageiros. 

 
6.5.2 - Como detectar defeitos no Elevador 

• O elevador, em condições normais, deve atender a todas as chamadas de pavimento e de 
cabina. 

• O elevador não deve parar no meio do percurso. 

• O elevador não deve trafegar sem estar com as portas completamente fechadas. 

• As portas do pavimento não podem ser abertas sem a presença do elevador no andar, a 
não ser com o uso da chave de emergência. 

• O desnivelamento entre a cabina e o pavimento não pode ser excessivo. 

• O surgimento de algumas condições anteriores pode indicar o mal funcionamento do 
elevador. Neste caso a comunicação com a conservadora é fundamental. Entretanto, antes 
de constatá-la, observar se:  

• O fornecimento de energia está normal; 

• Não há fusíveis queimados na chave geral do elevador; 

• Todas as portas de pavimento estão fechadas e trancadas; 

• A chave de emergência está ligada. 
 
Nota: Mantenha o número do telefone do plantão em local de fácil acesso e de conhecimento de 
todos os empregados. 
 
IMPORTANTE: 

• Não permitir que seja jogado lixo no interior da caixa do elevador 

• Evitar que água com detergente, ou outros produtos de limpeza utilizados na lavagem dos 
halls, caia no interior da caixa. A água pode provocar sérios danos no fecho eletromecânico 
da porta do pavimento imediatamente inferior, permitindo eventualmente que o elevador 
se movimente com a porta daquele pavimento destrancada. 

• Jamais tente fazer qualquer conserto no elevador, por mais simples que sejam. 
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6.6 - GARAGENS 

As vagas de garagem encontram-se sinalizadas, respeitando o estabelecido no Registro de 
Incorporação, conforme consta no projeto arquitetônico e folhetos publicitários. 

6.7 - PORTÕES 

Os portões de acesso de automóveis do edifício possuem automação com comandos 
elétricos tipo botoeira, localizados na Guarita do edifício. A porta de entrada de pedestres 
também tem o seu acionamento controlado pela guarita. 

Os portões podem ser operados tanto por essas botoeiras quanto por controle remoto, 
desde que este seja programado para a mesma frequência do motor. Ficam a critério do 
regimento interno os meios que devem controlar os portões de automóveis de modo a reduzir a 
possibilidade de abertura e/ou fechamento acidental dos mesmos, o que pode causar acidentes 
ou facilitar o ingresso de pessoas e/ou animais indesejados. 

Controles remotos adicionais podem ser adquiridos com a IN SERVICE (empresa 
instaladora) ou empresa especializada em equipamentos eletrônicos e de segurança de sua 
preferência. 

6.8 - UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COLETIVOS DO CONDOMÍNIO 

As regras para utilização do salão de festas, salão de jogos, academia, piscina e outras áreas 
de lazer devem ser estabelecidas no regulamento interno elaborado pelo próprio condomínio. 

Para uso adequado da piscina é aconselhável: 

• Tomar banho de chuveiro, lavar os pés e não passar óleos e cremes no corpo antes de entrar 
na água, pois polui a piscina; 

• Pessoas portadoras de lesões na pele e doenças infectocontagiosas não frequentem a piscina. 

• Não deixar a criança sozinha, não permitir que ela entre na água sem companhia nem corra ao 
redor da piscina. Isso também vale para as crianças que sabem nadar. 

6.9 - ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS 

A iluminação dos halls dos elevadores e escadas é controlada por sensores de presença, 
que acendem as luzes de forma automática quando for feito qualquer movimento em sua área de 
atuação. 

A iluminação dos locais fechados tais como salão de festas, academia, depósitos etc. 
possuem interruptores próprios no seu ambiente.  

A iluminação das áreas externas do Mezanino é controlada por interruptores localizados na 
circulação, na parede lateral as portas dos WC’s. 

As demais áreas, tais como vagas de garagens, jardineiras, iluminações gerais etc. são 
controladas por um quadro de distribuição localizado na Guarita no nível do Pilotis. 

6.10 - GERADOR E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

O seu edifício é dotado de um gerador modelo 100KVA com motor à Diesel da HEIMER, o 
qual alimenta toda a área de uso comum, incluindo elevadores, que em caso de falta de energia da 
concessionária local aciona-se automaticamente após aproximadamente 40 segundos. Do mesmo 
modo, o seu desligamento também é automático após cerca de 2 minutos da volta da energia da 
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concessionária. Esse tempo após a retomada da concessionária visa proteger contra possíveis 
picos instantâneos gerados nesses momentos. 

Além disso, na hipótese de falta de energia tanto da concessionária quanto do gerador, 
luminárias com lâmpadas fluorescentes estão instaladas nas escadas que funcionam através de 
um sistema de baterias, com uma autonomia de 1 hora. 

A seguir estão apresentadas as ações necessárias para a realização de teste das luminárias 
de emergência: 

• Desligar o disjuntor do condomínio e o gerador e verificar se alguma delas não está 
acendendo. Caso isso ocorra, substituir tal luminária; 

• Verificar se todas as luminárias estão ligadas às tomadas; 

• Manter o equipamento sempre ligado; 

• Fazer teste de funcionamento do sistema a cada 30 (trinta) dias por cerca de 10 (dez) 
minutos, verificando também as lâmpadas. 

6.11 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Em cada torre existe, em cada pavimento tipo, ao menos 01 extintor de água pressurizada, 
01 de pó químico seco, rede de hidrantes, acionador manual de alarme tipo quebra vidro com 
sirene, placas sinalizadoras, escada e antecâmara, que fica bloqueada por portas corta-fogo. 

O acesso às escadas nunca pode estar obstruído. 
As portas corta-fogo têm a finalidade de impedir a propagação do fogo e proteger as 

escadas durante a fuga em caso de incêndio, sendo importante que se mantenham sempre 
fechadas para que o sistema de fechamento não seja danificado e impeça o perfeito 
funcionamento em caso de necessidade. O acesso a essas portas nunca pode estar obstruído. 

O condomínio tem a obrigação de formar, implantar, treinar e reciclar uma Brigada de 
Incêndio, perante os requisitos apontados na NBR 14276. Esta Brigada deve ser formada por 
moradores e funcionários do condomínio. 

6.11.1 – Extintores de Incêndio 

Os extintores de incêndio servem para 
um primeiro combate a pequenos incêndios. 
Para tanto, é indispensável ler atentamente as 
instruções contidas no corpo do próprio 
equipamento, especialmente no que diz 
respeito às classes de incêndio para a qual é 
indicado e como utilizá-lo. A tabela ao lado 
esclarece alguns pontos. 

O extintor e o local de sua colocação 
não devem ser alterados, pois foram 
determinados pelo Corpo de Bombeiros. 
 
IMPORTANTE: 
 
Verificar constantemente se: 

• O acesso aos extintores não está obstruído; 

• O lacre não está rompido; 

• O manômetro indica pressurização (faixa verde ou amarela); 

Classe de 
Incêndio 

Tipo de Incêndio Extintor 
Recomendado 

A 
Materiais sólidos, fibras 
têxteis, madeira, papel, 

etc. 
Água Pressurizada 

B 
Líquidos inflamáveis e 
derivados de petróleo 

Gás Carbônico, Pó 
químico seco 

C 
Material elétrico, 

motores 
transformadores, etc. 

Gás Carbônico, pó 
químico seco 

D 
Gases inflamáveis sob 

pressão 
Gás Carbônico, pó 

químico seco 
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• O aparelho não apresenta vazamento; 

• Os bicos e válvulas da tampa estão entupidos. 
 
A recarga do extintor deve ser feita: 

• Imediatamente após ter sido utilizado; 

• Caso esteja despressurizado (manômetro na faixa vermelha); 

• Após ser submetido ao teste hidrostático; 

• Caso o material esteja empedrado; 

• Mesmo não tendo sido usado, conforme indicação no rótulo de segurança do Extintor. 
 
Observações: 

• Programe a recarga de forma a não deixar os locais desprotegidos. 

• A época da recarga deve ser aproveitada para treinar equipes de emergência. 

• O Corpo de Bombeiros exige uma inspeção anual de todos os extintores além dos testes 
hidrostáticos a cada 5 (cinco) anos, por equipe especializada. 

6.11.2 – Hidrantes 

Incêndios de maior intensidade podem ser combatidos pelo uso de hidrantes, desde que o 
incêndio não tenha origem em líquidos inflamáveis e/ou equipamentos elétricos. As caixas de 
hidrantes possuem mangueiras que permitem combater o fogo com segurança, em qualquer 
ponto do pavimento. 

A tubulação de incêndio passa por todos os pavimentos do edifício, sendo que seu local 
exato está descrito no projeto de Combate ao Incêndio. 

No passeio, em frente ao prédio, existe uma caixa com tampa de ferro contendo um 
registro acoplado ao terminal de tubulação de incêndio. Sua função é permitir o recalque de água 
do carro dos bombeiros para os hidrantes dos andares. 

Todos os hidrantes são alimentados da água do consumo mais a Reserva Técnica de 
Incêndio do reservatório superior descendo por gravidade. A água da reserva técnica somente 
será utilizada pelo sistema de hidrante, sendo esta condição garantida devido ao tubo que 
alimenta a água de consumo possuir uma altura mínima no interior do Reservatório Superior, de 
modo que poderá até faltar água nas torneiras, mas nunca consumirá a Reserva Técnica de 
Incêndio. 

Os hidrantes devem ser mantidos sempre bem sinalizados e desobstruídos. 
 
A caixa de incêndio contém: 

• Registro globo com adaptador; 

• Mangueira enrolada pelo meio ou em ziguezague; 

• Registro regulável ou agulheta; 

• Duas chaves para engate/desengate e cesto móvel para acondicionar a mangueira 
 

Sempre lembra de verificar se: 
 

• A mangueira está com os acoplamentos enrolados para fora, facilitando o engate no 
registro e no esguicho; 

• A mangueira está desconectada do registro; 
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• O estado geral da mangueira é bom, desenrolando-a e checando se não há nós, furos, 
trechos desfiados, ressecados ou descascados; 

• O registro apresenta vazamentos ou está com o volante emperrado; 

• Há juntas amassadas; 

• Há água no interior das mangueiras ou no interior da caixa de hidrante, o que provocará o 
apodrecimento da mangueira e a oxidação da caixa. 

 
IMPORTANTE: 
 

• Os hidrantes não podem ser utilizados para fins que não seja o combate a incêndio como 
lavagem de pisos, escadas, etc.; 

• Nunca trancar as portas corta-fogo; 

• Nunca jogar água sobre instalações elétricas energizadas; 

• O Síndico/Administrador não deve permitir que o zelador feche o registro geral da coluna 
de incêndio. A responsabilidade será do Síndico/Administrador pelo não funcionamento do 
sistema de proteção. No caso de reparos na rede, certifique-se que após o término do 
serviço, o registro permaneça aberto; 

• Mantenha sempre em ordem a instalação hidráulica de emergência, com auxílio de equipe 
especializada. 

6.12 - INFORMAÇÕES ÚTEIS 

6.12.1 - Empregados do condomínio 

As ordens aos empregados do condomínio devem ser dadas apenas pelo Condomínio 
(Síndico/Administradora). Se algum condômino tiver alguma restrição ou reclamação a fazer, deve 
ir diretamente ao Condomínio (Síndico/Administradora). Jamais reclamar de forma direta com o 
funcionário. 

É importante lembrar que o funcionário do condomínio não é empregado particular 
durante a jornada de trabalho. 

6.12.2 - O lixo 

O regimento interno determina a forma e horários de coleta e transporte do lixo dentro 
das áreas do edifício, devendo ser acondicionado em sacos plásticos de pequeno volume, 
fechados ou embrulhados em pequenos pacotes. Se, entretanto, o horário de coleta for 
incompatível com o horário do morador, este deve então descer e jogar nos tonéis localizados na 
central de lixo, mas em nenhuma hipótese será admitido o depósito de lixo nas áreas comuns. 

Cuidados especiais com lixos que possam provocar cortes ou perfurar os garis, pois 
devemos lembrar que esse material é coletado por pessoas e possíveis cortes podem gerar lesões 
sérias nesses profissionais de utilidade pública. 

Verificar ainda se existe coleta seletiva de lixo na região desse edifício, devendo ser 
providenciado depósitos individuais e realizada campanha para promover a conscientização dos 
moradores.  

6.12.3 - Instalação de proteções em janelas 

Há duas alternativas para instalação de redes ou grades nas janelas dos apartamentos: 
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 Aprovar em assembleia a colocação padronizada em todas as janelas existentes na parte 
externa do edifício; 

 O condômino interessado deve instalar pelo lado interno da janela de modo a não ferir a 
estética da fachada. 

Em qualquer hipótese é obrigatória a completa vedação com silicone de todos os furos 
criados para sua fixação, isso para evitar infiltrações de águas decorrentes de chuvas. 
 

6.12.4 - Seguro obrigatório do imóvel 

Faz parte das obrigações do condomínio, contratar e manter seguro contra riscos de 
incêndio e de outros sinistros, computando tal gasto como despesa ordinária de manutenção da 
propriedade coletiva. 

6.13 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁREAS COMUNS 

Da mesma forma que nos apartamentos e bangalôs, o abastecimento de áreas comuns é 
controlado por registros, assim como cada uma das prumadas que alimentam as unidades. Em 
caso de emergência ou quando houver necessidade de realizar algum reparo na prumada, o 
registro correspondente deve ser fechado.  

Nas áreas comuns os registros existentes são os seguintes: 

• 01 na calçada, na mesma caixa do hidrômetro, que controla a entrada de água para o 
Reservatório Inferior e deve permanecer aberto, sendo o fluxo interrompido pela boia do 
reservatório; 

• 02 registros de manobra na caixa de inspeção para registro, junto ao Reservatório inferior, pois 
cada bomba de recalque está submersa. Estes registros devem permanecer abertos, exceto 
quando for retirar alguma bomba para manutenção; 

• Registros abaixo do Reservatório Superior, conectados aos tubos de ferro galvanizado para 
controle do sistema de incêndios (hidrantes), os registros de gaveta dos tubos marrons que 
jogam para a coberta são para limpeza e esvaziamento dos reservatórios (ligado para a calha 
da coberta) e os demais para controle de toda a água que alimenta o prédio (tubo de PVC de 
descida); 

• No shaft de cada pavimento tipo, junto ao medidor individual de água. Os quais devem ficar 
sempre abertos, exceto para manutenção daquele pavimento ou por controle de água daquele 
pavimento se o Regimento Interno permitir; 

 
É importante que o Síndico/Administradora conheça como funciona o abastecimento de 

água de todo o edifício. 
 

• O abastecimento de água do condomínio é feito pela CAGEPA (concessionária local), que 
abastece a região através de redes públicas de alimentação ligadas à adutora. 

• Ao passar pelo medidor de consumo do prédio (hidrômetro), a água chega ao reservatório 
inferior que está localizado no Subsolo (em caso de dúvidas, consultar o projeto hidráulico), de 
onde os conjuntos moto-bomba fazem o recalque para o reservatório superior. Esse recalque é 
feito automaticamente na medida em que o reservatório superior atinge um nível mínimo, 
desde que haja água suficiente no inferior. 



 

▪81▪ 

• O edifício conta com um reservatório inferior e outro superior, este último fica sempre a 
reserva de incêndio indicada no projeto de combate ao incêndio, a qual não pode ser utilizada 
para fins de consumo.  

• A partir do reservatório superior, a água desce por gravidade, abastecendo as diversas colunas 
de alimentação dos apartamentos. 

• Todos os pontos das áreas comuns no Subsolo, Semi-subsolo, Pilotis e Mezanino são 
abastecidos por esse sistema. 

Nota Importante: As válvulas redutoras de pressão devem ter sua manutenção a cada 18 meses, 
conforme orientação do fabricante e de preferência com o próprio fornecedor, pois ele dará mais 
18 meses de garantia. Ver Manual das válvulas anexo na pasta do projeto hidráulico. 

6.14 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DE ÁREAS COMUNS 

A iluminação dos halls sociais dos pavimentos tipo é controlada por sensores de presença, 
onde o acendimento é feito automaticamente quando qualquer movimento for sentido em seu 
raio de atuação. 

As demais lâmpadas são comandadas por interruptores específicos em cada ambiente ou 
na Guarita.  

As lâmpadas estão divididas em seções diferentes. Esta divisão visa economia de energia 
elétrica, evitando que todas as lâmpadas fiquem acesas durante a noite, podendo optar-se por 
apagar a maioria delas com o avançar das horas, sendo todos os circuitos das áreas comuns 
ligados ao gerador. Alternativamente pode-se ainda desligar o circuito dos sensores para evitar o 
acendimento desnecessário de lâmpadas durante o dia. 

No semi-subsolo, nas paredes limite do pavimento, encontram-se os quadros de múltiplas 
medições de energia (PAINEL 01, PAINEL 02 e PAINEL 03), com medidor e chave individual para 
cada unidade e condomínio.  

Na guarita encontra-se o QD GUARITA, o qual controla os circuitos de iluminação do 
estacionamentos do Semi-subsolo, Subsolo e Pilotis, iluminação dos halls sociais dos tipos e 
escadas do prédio e os portões eletrônicos. 

No shaft do Mezanino encontra-se o quadro de distribuição que alimenta os circuitos deste 
pavimento, o QD MEZANINO, que controla toda a iluminação, tomadas, quadra, ar-condicionados 
e bomba da piscina. 

Estes quadros são constituídos de vários circuitos, protegidos por disjuntores que se 
desligam automaticamente no caso de sobrecarga ou curto-circuito. Cada disjuntor atende a 
pontos específicos indicados no próprio quadro. Há também uma chave geral que protege a todos 
os circuitos de uma só vez. 

Os projetos elétricos entregues aos proprietários e síndico apresentam os quadros de 
distribuição com a função de cada disjuntor. 

Sempre que houver necessidade de manutenção nas instalações elétricas desligar o 
disjuntor correspondente ao circuito, obedecendo aos cuidados descritos nos quadros de 
distribuição do projeto elétrico. 
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6.15 - INSTALAÇÃO DE GÁS DE ÁREAS COMUNS 

Todas as tubulações, abrigos de medidores, abrigo de válvula reguladora de pressão e 
outros dispositivos exigidos já foram executados pela DPI CLIMATIZAÇÃO, vistoriados e aprovados 
pela ABC CONSTRUÇÕES. 

Porém, o cilindro e o abastecimento periódico de gás são de responsabilidade da 
distribuidora de gás, a ser escolhida pelo condomínio. A qual cede o cilindro em sistema de 
comodato, devendo o condomínio solicitar o 1º abastecimento.  O sistema de fornecimento é 
através de caminhão, de modo que compete ao condomínio vistorias o nível do gás e solicitar o 
seu reabastecimento em tempo hábil. 

Por questões de segurança, recomendamos nunca deixar o nível de gás do cilindro inferior 
a 20% (vinte por cento). 

Os abrigos dos medidores de gás dos apartamentos estão localizados em caixas no Hall de 
Circulação de cada pavimento tipo, que se interligam com o alimentador, esse indo até a central 
de gás no Térreo o qual possui gradil vazado que possibilita ventilação em o caso de eventual 
vazamento. Nesses locais, não deve ser permitida a colocação de qualquer equipamento ou 
dispositivo elétrico. 

 

6.16 - TELEFONE, INTERFONE E ANTENA DE TELEVISÃO DE ÁREAS COMUNS 

Foi previsto 01 (um) ponto de telefone na Recepção do edifício. Todo o cabeamento está 
executado, bastando solicitar a Operadora de Telefonia fixa do Condomínio a instalação da linha. 
Na instalação da linha a operadora irá ligar 01 (um) ponto de telefone, bastando conectar o 
aparelho nesta tomada. Nas demais tomadas é necessário contratar profissional competente para 
ligar os fios para poder fazer extensões em qualquer ponto previsto no projeto, conforme 
explicitado neste Manual. Para maiores detalhes consultar projeto de Telefone/VDI. 

O edifício está equipado com uma central de comunicação, a qual permite a comunicação 
direta de um apartamento para outro ou qualquer setor da área comum sem a necessidade de 
nenhuma ação da portaria, bastando digitar o número do apartamento ou setor. Assim, por 
exemplo, para ligar para o apartamento 302, por exemplo, deve-se teclar 302. 

Da mesma forma para falar com os setores de lazer do prédio, discar de acordo com a lista 
abaixo: 

• 91 – Entrada do prédio (externo); 

• 94 – Recepção; 

• 95 – Academia; 

• 96 – Salão de Jogos; 

• 97 – Espaço Gourmet; 

• 98 – Salão de Festas. 
 
Na Portaria é utilizado um terminal de portaria com identificador de chamadas, que 

apresenta a origem das chamadas. 
Ao lado da Porta de Acesso Social há um teclado externo, que pode igualmente ligar 

diretamente aos apartamentos, ou teclar “Portaria” para falar com o porteiro. 
 
Há previsão para ligação de antena coletiva de TV (VHF/UHF) nos seguintes setores: 

• Salão de Festas; 
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• Guarita; 

• Estar Recepção; 

• Salão de Jogos; 

• Academia; 
 

O Sistema de antena coletiva é composto por: 

• Antena externa de cobertura - visa captar as transmissões através sinal por via aérea, 
geradas pelas emissoras de rádio e de televisão; 

• Amplificadores e filtros eletrônicos - são as partes do equipamento destinadas a fazer a 
equalização do sinal de som e imagem recebido pela antena e transmiti-lo para as tomadas 
dos apartamentos por via de cabos coaxiais; 

• Caixa de derivação - são as caixas localizadas nas circulações, de onde derivam, através de 
divisores de sinal, os cabos individuais para cada apartamento com os sinais de FM e TV. 

• Tomadas de ligação - são os pontos de ligação do sinal de FM e TV, instaladas nos 
apartamentos, dispostos no circuito de forma a atender às condições elétricas do sistema. 
É importante não o desconectar da parede. Cada tomada dispõe de 1 (uma) saída: para TV, 
podendo ser utilizado um divisor de sinal adicional para utilizá-los em paralelo. 

Como o sistema de TV em cada apartamento iniciam-se nas caixas de derivação, estas na 
área comum de cada pavimento, desconectar um terminal interno em qualquer unidade pode 
prejudicar exclusivamente a unidade em serviço, entretanto, alterações na caixa de derivação 
pode afetar todo o prédio. 

Esta forma de caminhamento dos cabos possibilita a ligação de TVs por assinatura (sistema 
alternativo que pode ser contratado por qualquer unidade) em qualquer ponto de TV do seu 
sistema sem a necessidade de ligação através do sistema telefônico. 

Ao lado de cada ponto de antena coletiva há um ponto de VDI, que é composto por uma 
caixa vazia, tampa cega e eletroduto vazio, oriundo do quadro de comunicação até esse ponto, 
que tem por finalidade à passagem de cabos de TV por assinatura, internet, etc. sem necessidade 
de passar pelo eletroduto do sistema de antena coletiva.  
 
Nota Importante: O cabeamento do sistema de comunicação do prédio é executado até o painel 
DG (Distribuição Geral), localizado no Semi-subsolo. Todos os apartamentos e área comum estão 
interligados a esse painel, que está pronto para receber a ligação da operadora de telefonia de sua 
escolha. O trecho correspondente entre o painel DG e o poste externo do edifício é composto de 
eletroduto seco, arames guia e caixas de passagem, uma vez que cada operadora de telefonia 
utiliza cabeamentos específicos de acordo com a sua tecnologia para realizar as ligações com a 
rede externa, não cabendo a ABC CONSTRUÇÕES a execução do cabeamento desse trecho. 

6.17 - BOMBA D’ÁGUA 

O reservatório superior é alimentado pelo inferior através de bombas de recalque 
submersas, localizada no Subsolo, abaixo do estacionamento. 

Estas bombas devem ser inspecionadas conforme Programa de Manutenção, verificando 
possíveis mudanças de barulho ou vazamentos que possam pôr em risco seu funcionamento, 
tomando as providências necessárias em tempo hábil. Deve-se também observar para que, antes 
da partida, o corpo da bomba esteja cheio de líquido, pois se operar mais de 30 (trinta) segundos a 
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seco, as faces de contato do selo mecânico serão danificadas, resultando em vazamento pelo eixo 
da bomba. 

Para o escorvamento (preparo para funcionamento) da bomba, deve-se fechar o registro 
da tubulação de descarga, remover o plug de ½” da parte superior do corpo, encher 
completamente com água e em seguida recolocar o plug. 

A bomba não requer óleo ou graxa. A manutenção pode ser feita a nível preventivo ou 
corretivo recomendando-se, para tanto, a contratação de empresa especializada. 

6.18 - IMPERMEABILIZAÇÕES 

Apenas as áreas molhadas do apartamento (boxes dos WC’s, área de serviço, varanda e 
áreas técnicas) recebem impermeabilização, logo as demais áreas do apartamento só podem ser 
lavadas com pano úmido para que não haja infiltração na unidade inferior. 

Todas as áreas descobertas e jardineiras sobre lajes, inclusive sobre central de lixo e gás, 
quando houver, são impermeabilizadas. Evite qualquer tipo de perfuração ou colocação de objetos 
que possam em casos adversos provocar perfurações. 

Nas jardineiras, evite plantas que possuam raízes muito agressivas que possam danificar a 
impermeabilização ou obstruir os drenos de escoamentos das águas e manter o nível da terra, no 
mínimo 10cm abaixo do topo da borda da jardineira para evitar infiltrações indesejáveis. 

 
Nota importante: A laje do pilotis é parcialmente impermeabilizada e a laje do semisubsolo 

não é impermeabilizada, logo é proibido o acúmulo de água nessas lajes, pois pode provocar 
infiltrações, que não serão cobertas pela garantia da construtora. 

6.19 - JARDINS 

Para a manutenção dos jardins, deve ser contratada equipe especializada, 
preferencialmente a fornecedora do mesmo. 

Deve-se evitar o trânsito sobre os jardins. 
Recomenda-se ainda irrigar 1 (uma) vez por dia durante o verão e 4 (quatro) dias na 

semana (intercalados) durante o inverno ou conforme a recomendação da equipe especializada 
contratada pelo Síndico/Administradora para manter os jardins. Esta operação deve ser realizada 
adequadamente com o emprego de esguicho regulado de forma a não prejudicar as plantas. 

6.20 - PARA RAIOS 

Na laje da tampa do Reservatório Superior encontra-se instalado 01 (um) para-raios. As 
barras de ferros descem pela estrutura até o aterramento, constituído por 10 hastes enterradas 
no piso do subsolo ao redor da projeção da torre, protegidas por tampas metálicas, cujas 
localizações podem ser vistas no Projeto de Combate ao Incêndio. 

Todos os componentes devem ser inspecionados visualmente pelo menos uma vez por 
ano, de modo a verificar o seu estado, com as conexões e fixações firmes e livres de corrosão. 
Também é recomendável tal inspeção nos casos de modificação, reparo ou quando o para-raios 
for atingido por uma descarga atmosférica. 

Além disso, conforme Programa de Manutenção, deve-se realizar uma inspeção completa 
através de contratação de equipe especializada para verificação do sistema. Esta inspeção deve 
ser acompanhada de relatório técnico emitido pela mesma. 
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6.21 - AÇO INOXIDÁVEL 

• Usar apenas água e sabão neutro para retirar gorduras das cubas de aço inox e nunca usar 
materiais abrasivos como esponjas de aço, saponáceo, etc. 

• Após a lavagem, passar pano com álcool para devolver o brilho natural ao aço inox. 

• Para renovar o lustro aconselha-se o uso de polidores de metais ou pó de gesso. 

• Evitar o acúmulo de louças dentro da cuba, pois o excesso de peso pode ocasionar o 
rompimento de sua fixação na bancada. 

6.22 - PISOS CERÂMICOS OU PORCELANATOS 

• Evitar o uso de detergentes agressivos, ácidos ou soda cáustica, bem como escovas e 
produtos concentrados de amoníaco que atacam o esmalte das peças e seu rejuntamento. 

• A limpeza e lavagem destes revestimentos poderão ser feitas com sabão em pó neutro, 
utilizando pano úmido ou esponjas. 

• Na limpeza, tomar cuidado com encontros de paredes com tetos em gesso. 

• Semestralmente, deve ser feita a revisão de rejuntamento, principalmente na área para 
box de chuveiro, pois a água quente com sabão agride o material e pode provocar, no 
futuro, infiltrações para o andar inferior, apesar da impermeabilização efetuada. Para 
refazer o rejuntamento utilizar materiais apropriados existentes no mercado e mão-de-
obra especializada. 

6.23 - IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES 

• Pelas características técnicas específicas das impermeabilizações feitas no prédio, 
recomendam-se cuidados especiais por ocasião de alterações que possam influir nas 
condições de permeabilidade das superfícies tratadas (banheiros, área de serviço, lavabo, 
terraços e jardineiras) tais como instalações de antenas, postes de iluminação, substituição 
de pisos, colocação de batedores de portas nos pisos e etc. 

6.24 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO  

• Não apoiar escadas ou outros objetos na superfície das esquadrias e evitar pancada sobre 
as mesmas. 

• As janelas devem correr suavemente, não devendo ser forçadas. 

• As guias (corrediças) devem ser limpas periodicamente e lubrificadas com pequena 
quantidade de vaselina líquida. 

• Não forçar os trincos. 

• Seguir as instruções do fabricante, para aumentar a durabilidade das esquadrias: 
a) Limpar periodicamente com uma flanela ou pano macio seco, para remoção de poeira; 
b) Nos cantos de difícil acesso, usar pincel de pelos macios; 
c) Para remover fuligem, limpar com água quente e secar com pano macio; 
d) Lavar com água e sabão ou detergente diluído em água. Enxugar para remover detritos de 

pássaro ou sujeiras acumuladas por períodos mais longos. Uma pequena quantidade de 
álcool (de 5 a 10% de álcool) na água será de grande auxílio; 

e) Para remover respingos de tinta a óleo, graxa ou massa de vedação, passar um solvente 
tipo Varsol ou querosene (não usar Thiner); 
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f) Caso ocorram respingos de cimento, gesso, ácido ou tinta, remover imediatamente com 
um pano úmido e, logo após, passar uma flanela seca; 

g) Não utilizar qualquer tipo de palha de aço; 
h) Não remover, em caso algum, as borrachas ou massas de vedação evitando infiltrações 

indesejáveis. 

6.25 - FORROS DE GESSO 

• Nos forros de gesso, não se deve permitir impactos, pois podem quebrar. 

• Por se tratar de um acabamento estético, não se deve fixar ganchos ou suportes para 
pendurar vasos ou qualquer outro objeto, pois não estão dimensionados para suportar 
pesos excessivos. Deve-se consultar empresa especializada para prever reforços para 
cargas maiores que 0,5 kg/m². 

• Os forros de gesso nunca podem ser molhados, pois o contato com a água faz com que o 
gesso se decomponha. 

• Para evitar o aparecimento de bolor nos tetos de banheiros e cozinhas, causado pela 
umidade do banho ou preparo das refeições, mantenha as janelas abertas durante e após 
seu uso. Para remover tais manchas no caso de seu aparecimento, utilizar água sanitária. 

• Recomenda-se que os forros dos banheiros sejam repintados anualmente. 

6.26 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A manutenção preventiva das instalações elétricas é bastante simples e deve ser executada 
com os circuitos sem estarem energizados (disjuntores desligados): 

• Quadro de distribuição de circuitos (uma vez por ano): 

• Reapertar todas as conexões; 

• Eliminar pontos de fios que apresentarem sinal de superaquecimento; 

• Substituir disjuntores com problemas para religação; 

• Rever estados de isolamento das emendas de fios. 

• Tomadas, interruptores e pontos de luz (a cada 2 anos): 

• Reapertar todas as conexões; 

• Verificar estado dos contatos elétricos e substituir as peças que apresentarem 
desgaste. 

• Chuveiros e aquecedores elétricos (uma vez por ano): 

• Reapertar todas as conexões elétricas; 

• Verificar estado do “aterramento” das carcaças de chuveiros e aquecedores elétricos. 
Caso o aparelho fique desligado por mais de 60 dias, o mesmo deve ser drenado e 
limpo antes de ser novamente usado. 

6.27 - LOUÇAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

• A limpeza das louças sanitárias deve ser efetuada somente com água, sabão e desinfetante, 
evitando o uso de pós abrasivos (saponáceo em pó) e esponjas de aço que podem danificar 
as peças e os rejuntes. 
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• Para evitar entupimentos, não jogar nos 
vasos sanitários: absorventes higiênicos, 
fraldas descartáveis, plásticos, algodão, 
cotonetes, preservativos, grampos ou 
outros objetos. 

• Não jogar gordura ou resíduos sólidos nos 
“ralos” das pias ou lavatórios. Manter a pia 
da cozinha sempre protegida com a grelha 
que acompanha a cuba de inox. 

• Fazer a limpeza de todos os “ralos” e sifões 
de pias e lavatórios periodicamente, sendo 
conveniente que este serviço seja 
executado por um profissional 
especializado. 

• Jogar água nos ralos e sifões quando estes 
estiverem muito tempo sem uso, para 
evitar o mau cheiro da rede de esgoto, 
principalmente no verão. 

• Evitar o uso excessivo de detergente nas 
máquinas de lavar roupa e louça, pois os 
resíduos destas depositam-se na tubulação, causando futuros entupimentos. 

• Semestralmente, deve ser feita a revisão de rejuntamento das peças sanitárias. 

6.28 - METAIS SANITÁRIOS 

• Deve-se proceder à limpeza dos metais sanitários ou ferragens apenas com pano úmido, 
pois qualquer produto químico pode acarretar remoção da película protetora, ocasionando 
a sua oxidação. 

• Não utilizar esponja de aço ou similares. 

• Durante o manuseio de torneiras e registros não se deve forçá-los, pois isso pode danificar 
as suas vedações internas e provocar vazamentos. 

• Não utilizar torneiras ou registros como apoio ou cabide. 

• Evitar batidas nos tubos flexíveis que alimentam os lavatórios e as caixas acopladas dos 
vasos sanitários. 

6.29 - PINTURAS 

• Nunca usar álcool sobre tinta plástica (látex PVA). 

• Com o tempo, a pintura escurece um pouco, devido à exposição constante à luz natural e à 
poluição. Não faça retoques em pontos isolados, em caso de necessidade pinte toda a 
parede ou cômodo. 

• Aconselhamos que sejam efetuadas 2 (duas) demãos de esmalte sintético nas esquadrias 
de ferro (portões, grelhas, etc.) a cada 12 (doze) meses para boa conservação dos mesmos. 

• Nos locais de verniz abrigados da luz do sol direta deve ser aplicada 1 demão anualmente. 
Nos locais expostos a luz do sol direta, a pintura deve ser feita em 2 demãos 
semestralmente. 

COMO DESENTUPIR A PIA 
• Retirar o copo inferior do sifão, que 

está localizado na parte debaixo da 
cuba e fazer a limpeza retirando os 
resíduos. Observar se a tubulação 
de saída contém massa de 
gorduras cristalizadas obstruindo a 
passagem de líquidos. Fazer toda a 
limpeza e recolocar o conjunto do 
sifão, tendo o cuidado de verificar a 
vedação das roscas. 

• Não utilizar produtos corrosivos à 
base de soda cáustica e ácido, 
arames ou ferramentas não 
apropriadas. Consultar um 
profissional ou empresa 
especializada em casos graves. 
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• Não esfregar as paredes. 

• Limpar utilizando apenas um pano umedecido e sabão neutro. 
 

Na parede externa deve ser feita lavagem da seguinte forma: 

• Lavar com hidro jato à baixa pressão; 

• Para manchas persistentes usar esponja macia com detergente neutro, enxaguando-se 
logo em seguida; 

• Os locais mais críticos são os parapeitos - enxaguar as paredes de baixo em volta dos 
mesmos para que não escorra “água suja” que poderia impregnar a sujeira nas paredes. 

• A pintura interna tem uma responsabilidade menor em termos de durabilidade do edifício, 
devendo ser refeita conforme a sua deterioração natural e as condições estéticas dos 
ambientes comuns. 

6.30 - PORTAS DE MADEIRA 

• Nas portas de madeira envernizadas, reaplicar o verniz periodicamente, pois com o tempo 
o mesmo vai se tornando opaco. Este serviço deverá ser feito por profissional 
especializado. Para a limpeza, utilizar flanela seca ou escova de pelos. 

• As portas semi-ocas que possuírem verniz não podem receber pintura a base de laca, 
automotiva ou outra qualquer que utilize solventes, pois correm o risco de descolar o 
folheado, criando ondulações na superfície. 

• As portas pintadas devem ser limpas com água e sabão neutro diluído. Jamais utilizar 
produtos ácidos ou à base de amoníaco. 

• Procurar manter as portas sempre fechadas para evitar que empenem com o tempo e 
principalmente com o sol. 

• Não molhar em hipótese alguma a parte inferior das portas para evitar seu apodrecimento 
ou inchaço. 

• Cuidado especial deve ser tomado com relação às batidas de portas. Além de causar trincas 
na madeira e na pintura, poderão danificar o revestimento das paredes ou estragar as 
fechaduras. 

• Para evitar emperramentos de dobradiças e parafusos, cuidar para que estes estejam 
sempre firmes e que nenhum objeto se interponha sob as portas.  

• Lubrificar periodicamente as dobradiças com uma pequena quantidade de óleo de 
máquina de costura ou grafite. 

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

• Nas fechaduras e ferragens, não aplique produtos abrasivos, basta uma flanela para 
limpeza. 

• Realizar a desinsetização periódica a fim de evitar a presença de insetos que possam afetar 
a integridade das partes de madeira. Ex. Cupim.  

6.31 - REVESTIMENTOS EM PEDRA NATURAL 

• Utilizar apenas sabão em pó neutro ou pequena quantidade de detergente diluído em 
água, esfregando a superfície das pedras. 
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• Nunca utilizar produtos cáusticos ou agressivos, pois podem danificar as pedras.  

• Remover imediatamente as manchas que possam penetrar nas pedras tornando a limpeza 
impossível. 

• Os pisos em pedra natural não devem ser lavados com muita frequência para evitar danos 
em seu rejuntamento. 

• Encerar com cera incolor líquida, ou em pasta a cada 06 (seis) meses. 

6.32 - VIDROS 

• Para realização da limpeza, deve-se utilizar apenas pano umedecido com álcool ou 
produtos destinados a este fim. 

• Deve-se ter cuidado, no momento da limpeza para não danificar as esquadrias de alumínio. 

6.33 - PISCINA 

Para que a piscina se mantenha em bom estado é necessária a utilização de equipamentos 
próprios como bombas, filtros e telas. Tais equipamentos contam com garantia de seus 
fabricantes e devem ser amplamente utilizados segundo algumas recomendações básicas que 
constam dos manuais. 

Alguns cuidados são necessários para manter a limpeza da água: 

• Ligar o filtro durante três horas todos os dias; 

• Passar a peneira na água diariamente; 

• Usar o aspirador todos os dias, durante o verão, quando a piscina é mais utilizada. Durante 
o inverno basta repetir essa operação uma vez por semana; 

• Colocar cloro diariamente para matar germes e manter a água esterilizada; 

• Utilizar os produtos químicos adequados. 

• Limpar os azulejos semanalmente para tirar a sujeira acumulada. 
 
O quadro a seguir apresenta algumas ações para casos específicos. 
 



 

▪90▪ 

DICAS E  SOLUÇÕES PARA PRO BLEMAS COMUNS NA PISCINA  

Sintoma Causa mais provável Recomendações 

Água Turva, esverdeada 
paredes e fundo 
escorregadio. 

Algas trazidas 
frequentemente pelas 
chuvas 

Utilizar algicida de manutenção. Evitar o 
uso do sulfato de cobre, que é muito 
tóxico e pode manchar a piscina. 

Borda suja Algas e óleo bronzeador 
na água 

Utilizar produto específico para limpar 
bordas 

Água turva, leitosa pH alto Utilizar produto redutor de pH e filtrar por 
12 horas 

Água turva cor de terra Material em suspensão Filtrar a piscina por 24 horas; se não 
clarear, decantar com produto específico. 

Água opaca, sem brilho Partículas minúsculas 
em suspensão, as quais 
a areia do filtro não é 
capaz de reter 

Utilizar produto, auxiliar de filtração 

Água faz arder os olhos e 
endurece os cabelos 

pH desajustado - alto ou 
baixo 

Ajustar o pH entre 7,0 e 7,4 e evitar 
produtos que desajustem o pH da água 

Fundo sujo Material decantado Aspirar filtrando para evitar desperdícios 

Água turva com forte 
cheiro 

Urina/cloraminas devido 
à falta de cloro 

Utilizar cloro granulado - 14 gramas/m³, 
no final do dia 

Superfície da água 
gordurosa 

Bronzeador/ fuligem Utilizar cloro granulado e coar a superfície 
da água com peneira envolta em pano 

Água cristalina ou turva 
com cor: marrom-
avermelhada, azul-
esverdeada, cor da terra 

Ferro, Cobre, Manganês, 
somados com o Cloro 

Elevar o pH para 8,0 com barrilha Leve. 
Adicionar cloro granulado - 14 gramas/m³ 
e decantar. Normalizar o pH (entre 7,0 e 
7,4) 

Espuma na água Algicida à base de 
quaternários de amônia 
e material orgânico 

Eliminar o tratamento com quaternários e 
aplicar cloro granulado. 

Infecções (micoses, 
conjuntivite, pé-de-atleta, 
etc.) 

Bactérias / fungos Utilizar cloro granulado - 14 gramas/m³, 
no final do dia 

6.34 - REGISTROS E TUBULAÇÃO DA COBERTURA 

Normalmente não há necessidade de manobras nos registros da cobertura, a menos para a 
realização de reparos em alguma prumada de água. Entretanto para ajudar a manter todos os 
registros em bom estado é necessário utilizá-los periodicamente. Recomenda-se, assim, que 
periodicamente, os registros da cobertura sejam completamente fechados e abertos, de forma a 
evitar eventuais surpresas em um momento de necessidade. 

As tubulações que não são constantemente usadas (limpeza e ladrão) devem ser acionadas 
também periodicamente, de forma a evitar entupimentos, devido a incrustações, sujeira, etc. 
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6.35 - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

O edifício conta com um reservatório de água inferior localizado Subsolo e outro superior, 
localizado na coberta, acima da escada. Ambos devem ser inspecionados conforme programa de 
manutenção, verificando-se limpeza, presença de objetos estranhos, incrustações nas paredes ou 
no fundo e condições de impermeabilização.  

Conforme programa de manutenção ou ao detectar qualquer problema deve-se recorrer a 
uma equipe especializada para a realização da limpeza ou eventual manutenção do revestimento 
impermeável dos reservatórios. 

6.36 – PISOS VINÍLICOS PVC 

Umedeça a área a ser limpa com uma pequena quantidade de água. Utilizar detergente 
neutro ou detergente multiuso, esfregar utilizando uma vassoura de cerdas macias, através de 
movimentos circulares, deixe o produto agir por 5 ou 10 minutos.  

Para a limpeza diária indicamos apenas pano limpo e umedecido com solução composta 
por água e produto neutro.  
 
Nota: Abrasivos, palhas de aço, esponjas ásperas, água sanitária dentre outros produtos do 
mesmo gênero citado não são aconselhados. 
 

6.37 – PINTURA POLIURETANO / HÍBRIDO EPOXI-POLIURETANO 

Para que este revestimento tenha a durabilidade garantida pela empresa instaladora, é 
importante que sejam seguidas as recomendações para uso e limpeza abaixo. 
 

6.37.1 – Garagem 

Limpeza: 
 
1 – Manter o piso das garagens limpos, evitando o acúmulo de sujeiras e poeira durante longos 
períodos, esta deve ser feita pelo menos 1 vez a cada 3 meses. A limpeza deverá ser feita com 
detergente neutro e pano ou mop. Não devem ser utilizados produtos de limpeza multiuso, como 
“Veja”, nem outros químicos clorados ou com amônia, ou com álcool. Retirar todo o detergente 
usado, para evitar manchas no acabamento. 
2 – Não utilizar jato de água a alta pressão, pode ser utilizada mangueira comum. Utilizar água a 
temperatura ambiente, não utilizar água quente. 
 
Conservar e Usar: 
 
1 – Evitar manipular produtos químicos nas proximidades para que não caiam acidentalmente 
sobre o piso da a garagem. Se for preciso pintar paredes ou os acessórios, proteger o piso para 
que não haja danos ao revestimento. Se caírem alimentos, líquidos ou óleo de carros, é 
recomendado que seja limpo tão logo seja possível, com pano úmido e detergente neutro e 
depois com pano úmido para retirar o excesso de detergente. Não usar tinner ou abrasivos. 
3 –Pontas metálicas de ferramentas ou outros objetos pesados são danosas ao revestimento e 
devem ser manipulados com cuidado na área de garagem, para evitar quebras no revestimento. 
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4 – Se houver acidentes com produtos químicos, deverá a ABC CONSTRUÇÕES ser informada sobre 
a classe de químico e extensão do acidente, para verificar a melhor forma de reparo. Contudo, 
danos permanentes provocados por químicos ou incêndio não serão cobertos pela Garantia. 
Assim mesmo, daremos a devida assistência para melhor recuperá-la se for preciso. 
5 – Se houver qualquer irregularidade no piso da garagem, deverá ser comunicada imediatamente 
à ABR, preferentemente com fotos do local, para que possamos fazer uma avaliação técnica e 
proceder rapidamente às ações que forem necessárias. 
8 – Se houver repinturas, reparos ou de qualquer forma o piso for modificado por pessoas não 
autorizadas pela ABC CONSTRUÇÕES, esta não se fará responsável pelos danos causados à mesma 
e se for feita durante o tempo da garantia, esta será perdida. Por isso recomendamos que diante 
de qualquer problema com o piso, a ABC CONSTRUÇÕES seja comunicada de imediato. 
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7 -  MANU TENÇÃO  

Com o intuito de manter o padrão de qualidade dos imóveis da ABC CONSTRUÇÕES por um 
período prolongado de tempo, bem como garantir o desempenho da edificação e seus sistemas 
construtivos, a ABC CONSTRUÇÕES elaborou a Tabela de Manutenções Preventivas no Anexo A 
deste Manual, como sugestão para elaboração e implementação do Programa de Manutenção 
Preventiva de acordo com a NBR 5674 - Manutenção de Edificações.  

A observação e o cumprimento do programa de manutenção fornecem subsídios para o 
bom funcionamento da edificação, atendendo as condições de saúde, segurança e salubridade do 
usuário. Assim haverá um menor desgaste de materiais e peças, evitando-se a danificação e o 
envelhecimento precoce das partes do Edifício.  

 

7.1 – PROGRAMA DE MANUTENÇÃO  

O proprietário e/ou condomínio devem elaborar o Programa de Manutenção e garantir a 
sua implementação conforme a NBR 5674 - Manutenção de Edificações. 

É obrigatório o armazenamento adequadamente dos registros (Laudos de Inspeção, livros 
de registros, formulários e outros documentos que comprovem as manutenções periódicas) dos 
serviços de manutenções realizadas, conforme NBR 5674 - Manutenção de Edificações.   
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8 –  INFORMAÇÕES COMPLEME NTARES  

8.1 – CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

 

8.1.1 - Consciência ambiental começa em casa 

Aquecimento Global, destruição da camada de ozônio, diminuição da quantidade de 
espécies vivas, escassez, mau uso e poluição das águas são algumas das questões ambientais mais 
importantes discutidas atualmente. O planeta está sofrendo e as consequências têm afetado a 
vida de milhões de pessoas. Os especialistas são unânimes em afirmar que a Educação Ambiental 
deve ter objetivos de longo prazo. Na intenção de desenvolver uma população que seja consciente 
e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe são associados, as escolas estão 
despertando essa consciência ecológica nas crianças. Mas de nada adiantará ensinar na escola se 
em casa os pais também não aderirem e assumirem seu papel na contribuição para a proteção do 
meio ambiente. Grandes ideias e atitudes são importantes, mas pequenos hábitos no dia a dia 
também fazem muita diferença. 

 

8.1.2 - Sacolas de plástico 

Leve sua própria sacola de compras ao supermercado. Isso diminui o consumo de sacos 
plásticos, reduzindo também o volume de lixo produzido. O motivo: o plástico polui - e muito. As 
sacolas são incapazes de se decompor em curto prazo. Demoram pelo menos 300 anos para sumir 
no meio ambiente, se jogado em rios e mares, provoca a morte de animais que engolem o resíduo. 

 

8.1.3 - Lixo 

Separe o lixo para reciclagem. Papel, vidro e plástico são recicláveis, com vantagens óbvias 
para a natureza. Economizam-se matéria prima e energia. Evita-se o acúmulo de detritos em 
aterros e lixões. Mesmo que na sua cidade ou bairro não haja coleta seletiva você estará 
facilitando o trabalho dos catadores, pessoas que tiram do lixo o seu sustento. 

 

8.1.4 - Reduzindo o consumo de energia 

Apague as luzes dos ambientes onde não há ninguém. Aproveite a luz solar para iluminar a 
casa e aquecê-la. Estima-se que, em média, 15% da conta de eletricidade de uma residência deve-
se ao consumo de aparelhos em stand-by. Aí está uma providência simples que resulta em 
economia de energia (em outras palavras, reduz o uso de recursos naturais e a emissão de gases 
do efeito estufa) e alivia o peso da conta de luz. Um uso sustentável da eletricidade pode incluir 
equipamentos de consumo eficiente, substituição das lâmpadas incandescentes por modelos 
econômicos e a administração cuidadosa do período em que o ar-condicionado permanece ligado. 

 

8.1.5 - Banho, louça descarga e afins 

Banhos demorados são ecologicamente incorretos: A quantidade depende da vazão de 
cada chuveiro, mas uma boa ducha pode gastar 30 litros de água por minuto. Banhos de no 
máximo cinco a quinze minutos economizam água e energia elétrica. Abra o chuveiro, molhe-se, 
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feche-o, ensaboe-se e depois abra para enxaguar, ao invés de passar o tempo todo com o chuveiro 
ligado. Não escove os dentes com a torneira aberta. Gastam-se até 12 litros de água cada vez que 
se faz a higiene bucal sem fechar a torneira. Na cozinha, ensaboe a louça toda antes de abrir a 
torneira para o enxágue.  

São pequenas atitudes que parecem não ter importância, mas tem se cada um fizer a sua 
parte. Mas principalmente porque ajudará a formar uma geração consciente das atitudes para 
com o planeta. 

8.2 - SEGURANÇA 

 

8.2.1 - Informações para situações de emergência 

Visando a segurança pessoal e patrimonial de todos os proprietários do empreendimento, os 
seguintes cuidados devem ser adotados em situações de emergência: 
 

• Quando houver necessidade de realizar algum reparo na rede de água fria ou em caso de 
vazamentos de água em algum ponto, o registro correspondente ao ponto específico do 
ambiente deve ser fechado (dentro do próprio ambiente). A localização dos registros de 
fechamento pode ser facilmente visualizada nos detalhes (isométricos) dos apartamentos no 
item 3.2; 

 

• Não utilizar qualquer aparelho sanitário (bacias, caixa acoplada, tanque, lavatórios) ou 
bancadas de granito como ponto de apoio, pois pode se quebrar e provocar um acidente. 

 

• Não se pendurar nas janelas para limpeza dos vidros; utilizar utensílios com cabos 
alongados especiais para esse fim. 

 

• No caso de ausências prolongadas, é aconselhável fechar o registro de gás e chave geral de 
energia elétrica (se possível). 

 

• Nunca testar ou procurar vazamentos no equipamento a gás utilizando fósforos ou 
qualquer outro material inflamável. Recomenda-se para este fim o uso de espuma de 
sabão. Em caso de dúvida fechar imediatamente o registro e solicitar auxílio de empresa 
especializada. Abrir as janelas e procurar não acender fósforos, não usar objetos que 
produzam faíscas, nem acionar os interruptores. 

 

• Apesar dos riscos de incêndio em edifícios residenciais serem pequenos, eles podem ser 
provocados por descuidos como esquecer ferros de passar roupas ligados, panelas 
superaquecidas, curtos-circuitos ou mesmo cigarros mal apagados. Em caso de princípio de 
incêndio, proceder conforme item 5.11 deste manual. Jamais utilizar os elevadores em 
caso de incêndio. 
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• Em destaque, apresentam-se os principais cuidados que devemos tomar ao lhe dar com 
energia elétrica. 

 

IMPORTANTE: A negligência ou não observação dos riscos podem gerar graves acidentes. Tome 
sempre os cuidados necessários.  
 

8.2.2 - Evacuação da Edificação 

 Em casos de emergência você deve proceder com a evacuação imediata do edifício 
seguindo as rotas de fuga indicadas na figura 37, sempre atento as recomendações indicadas 
abaixo. 
 

Evacuação sistemática na ocorrência de um incêndio em seu edifício: 
 

• O abandono de um edifício em chamas deve ser feito pelas escadas, com calma, sem 
afobamentos; 

• Nunca use o elevador para sair de um prédio onde há um incêndio.  

• Se um incêndio ocorrer em seu apartamento, saia imediatamente. Muitas pessoas morrem 
por não acreditarem que um incêndio pode se alastrar com rapidez  

• Se você ficar preso em meio à fumaça, respire pelo nariz, em rápidas inalações. Se possível, 
molhe um lenço e utilize-o como máscara improvisada. Procure rastejar para a saída, pois a 
fumaça se acumulará junto ao teto dos ambientes; 

• Use as escadas - nunca o elevador. Um incêndio razoável pode determinar o corte de 
energia para os elevadores. Feche todas as portas que ficarem atrás de você, assim 
retardará a propagação do fogo; 

CUIDADOS COM ENERGIA ELÉTRICA  
 Todos os apartamentos estão equipados com DR, o qual desliga automaticamente toda a energia em 

caso de choque elétrico ou corrente de fuga. Entretanto não toque os fios ou contatos das tomadas 
expondo-se a riscos desnecessários. Todo DR possui um botão de teste (exigência da ABNT); 

 Todos os chuveiros elétricos instalados devem possuir resistência blindada, para que impeçam 
correntes de fugas, sob pena de os DR’s ficarem desligando-se durante o banho. 

 Não trocar os disjuntores por outros de amperagem maior, pois tal atitude pode provocar danos na 
instalação, gerando inclusive riscos de incêndio 

 Não manusear aparelhos elétricos em contato com a água, pois pode ocasionar acidentes fatais. 
 O chuveiro elétrico não deve funcionar com pouca água, pois tende a aquecer a instalação e 

provocar sobrecarga. 
 Evitar, sempre que possível, o uso de “tês” ou “benjamins” (dispositivos com que se ligam vários 

aparelhos a uma só tomada), pois eles também provocam sobrecargas. 
 Nunca segurar dois fios ao mesmo tempo. O contato simultâneo com um fio positivo e um fio 

negativo pode ocasionar uma parada cardíaca. Isole sempre o fio que acabou de mexer, antes de 
desencapar o outro. 

 Deve-se ter um cuidado especial na colocação de chuveiros, lustres, apliques e similares, pois o corte 
indevido, ou emenda inadequada de fios, pode provocar a interrupção de luz em partes do imóvel e 
permitir o surgimento de peças que transmitam choques elétricos. Para esses serviços procurar 
sempre um técnico especializado. 
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• Se você ficar preso em uma sala cheia de fumaça, fique junto ao piso, onde o ar é sempre 
melhor. Se possível, fique perto de uma janela, de onde poderá chamar por socorro. 

• Toque a porta com sua mão. Se estiver quente, não abra. Se estiver fria, faça este teste: 
abra vagarosamente e fique atrás da porta. Se sentir calor ou pressão vindo através da 
abertura, mantenha-a fechada; 

• Se você não puder sair, mantenha-se atrás de uma porta fechada. Qualquer porta serve 
como couraça. Procure um lugar perto de janelas, e abra-as em cima e embaixo. Calor e 
fumaça devem sair por cima. Você poderá respirar pela abertura inferior; 

• Procure conhecer o equipamento de combate a incêndio para utilizá-lo com eficiência em 
caso de emergência; 

• Um prédio pode lhe dar várias opções de salvamento. Conheça-as previamente. NÃO salte 
do prédio. Muitas pessoas morrem sem imaginar que o socorro pode chegar em poucos 
segundos; 

• Se houver pânico na saída principal, mantenha-se afastado da multidão. Procure outra 
saída. Uma vez que você tenha conseguido escapar, NÃO RETORNE. Chame o Corpo de 
Bombeiros imediatamente; 

• Ao constatar um princípio de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros 
(telefone 193). 
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Figura 37 – Rota de fuga dos Apartamentos do pavimento tipo 
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8.2.3 - Modificações e Limitações 

 

• Toda e qualquer alteração nos sistemas estruturais, elétricos, hidráulicos, sanitário-pluviais, 
comunicação, gás, combate a incêndio, vedações horizontais e verticais e elevadores da 
edificação devem ser previamente submetidos à análise de um responsável técnico, 
projetista (ver item 4.2), ou na sua ausência, de uma equipe especializada; 

• Consulta sobre limitações e impedimentos quanto ao uso da edificação ou de seus sistemas 
e elementos, instalações e equipamentos deve ser previamente submetida à análise um 
responsável técnico, projetista (ver item 4.2), ou na sua ausência, de uma equipe 
especializada; 

• Toda e qualquer modificação que altere ou comprometa o desempenho dos sistemas, 
inclusive aquelas da unidade vizinha, deve ser previamente submetida à análise um 
responsável técnico, projetista (ver item 4.2), ou na sua ausência, de uma equipe 
especializada; 

• Todas as alterações devem ser objeto de documentação específica, incluindo projeto e 
memorial a serem elaborados pelo responsável técnico; 

• A validade deste Manual de Uso, Ocupação e Manutenção é exclusiva nas condições 
originais de entrega da edificação, cabendo elaborar novo manual em caso de alterações 
na originalidade; 

• As modificações devem ser registradas e aprovadas nos órgãos competentes, quando 
aplicável. 

 

8.3 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E LEGAL 

  
Dentro do arquivo digital deste Manual de Uso, Operação e Manutenção encontram-se 

também os projetos de todos os sistemas envolvidos na construção da edificação, estando os 
originais (apenas no caso de projetos que foram submetidos a aprovação em órgãos externos) em 
posse do condomínio. 

Os proprietários e o condomínio são os responsáveis pelo arquivo dos documentos, assim 
como pela guarda durante os prazos legais, garantindo a sua entrega a quem o substituir, 
mediante protocolo discriminando item a item.  

As providências para a renovação dos documentos são de responsabilidade do proprietário 
ou condomínio. 

 

8.4 – ATUALIZAÇÃO DO MANUAL 

 A atualização do conteúdo do manual é de responsabilidade obrigatória dos Proprietários e 
Condomínio quando de realizações de modificações na edificação em relação ao originalmente 
construído e documentado no manual original. 
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Os seguintes itens devem ser observados durante a atualização do manual: 

 

• É necessário incluir a revisão e correção de todas as discriminações técnicas e projetos da 
edificação, além da revisão do manual; 

• Pode ser feita na forma de encartes que documentem a revisão de partes isoladas, 
identificando-se no corpo do manual os itens revisados, ou na forma de uma nova 
estrutura do manual, dependendo da intensidade das modificações realizadas na 
edificação; 

• Deve ser realizada por empresa ou responsável técnico, por se tratar de um serviço 
técnico; 

• As versões desatualizadas do manual devem ser claramente identificadas como fora de 
utilização, devendo, porém, ser guardadas como fonte de informações sobre a memória 
técnica da edificação. 
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ANEXO A 
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TMP – TABELA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

 

Frequência Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Atividade Responsável 

A
 c

ad
a 

se
m

an
a Equipamentos 

Industrializados 

Sauna úmida 
Fazer a drenagem de água no 

equipamento 
Equipe de 

manutenção local 

Grupo gerador 
Verificar após uso o nível de óleo 

combustível e se há obstrução nas 
entradas e saídas de ventilação 

Equipe de 
manutenção local 

Sistemas hidros 
sanitárias  

Reservatório de água 
potável 

Verificar o nível do reservatório e o 
funcionamento das boias 

Equipe de 
manutenção local 

Sistema de irrigação 
Verificar o funcionamento dos 

dispositivos 
Equipe de 

manutenção local 

A
 c

ad
a 

1
5 

d
ia

s Equipamentos 
Industrializados 

Iluminação de 
emergência 

Efetuar testes de funcionamento dos 
sistemas conforme instruções do 

fornecedor 

Equipe de 
manutenção local 

Grupo gerador 
Efetuar testes de funcionamento dos 

sistemas conforme instruções do 
fornecedor 

Equipe de 
manutenção local 

Sistemas hidros 
sanitárias 

Bombas de água 
potável, água servida 

e piscinas.  

Verificar o funcionamento e alterar a 
chave no painel elétrico para utiliza-las 

em sistema de rodízio, quando 
aplicável. 

Equipe de 
manutenção local 

A
 c

ad
a 

m
ês

 

Jardim Manutenção geral 

Equipe de 
manutenção 

local/Empresa 
capacitada 

Equipamentos 
Industrializados 

 

Pressurização de 
escada  

Fazer testes de funcionamento do 
sistema de ventilação e manutenção 

geral conforme instruções do 
fornecedor e projeto 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
Especializada 

Banheira de 
hidromassagem spa 

Fazer testes de funcionamento 
conforme instruções do fornecedor 

Empresa 
Especializada 

Ar-condicionado 
Manutenção recomendada pelo 

fabricante e atendimento à legislação 
vigente 

Equipe Especializada 

Iluminação de 
emergência 

Efetuar testes de funcionamento de 
todo o sistema conforme instruções do 

fornecedor 

Equipe de 
manutenção local 

Sistemas de 
automação 

Automação de 
portões 

Fazer manutenção geral dos sistemas 
conforme instruções do fornecedor 

Equipe de 
manutenção local 

Dados, voz, telefonia, 
vídeo, TV, CFTV e 

segurança 
perimetral. 

Verificar o funcionamento conforme 
instruções do fornecedor 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
Capacitada 

Revestimento 
de parede, piso 

e teto 

Pedras naturais  
(mármore, granito e 

outros) 

Verificar e se necessário, encerar as 
peças polidas 

Equipe de 
manutenção local 



 

▪103▪ 

 

Frequência Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Atividade Responsável 

A
 c

ad
a 

m
ê

s 

Sistemas hidros 
sanitárias 

Ralos, grelhas, 
calhas e canaletas.  

Limpar o sistema de águas pluviais e 
ajustar a periodicidade em função da 

sazonalidade, especialmente em épocas 
de chuvas intensas 

Equipe de 
manutenção local 

Bombas de 
incêndio  

Testar seu funcionamento, observada a 
legislação vigente. 

Equipe de 
manutenção local 

A
 c

ad
a 

d
o

is
 

m
e

se
s 

Equipamentos 
Industrializados 

Gerador de água 
quente 

Limpar e regular os sistemas de 
queimadores e filtros de água conforme 

instruções dos fabricantes 

Empresa 
capacitada 

Iluminação de 
emergência 

Para unidades centrais, verificar fusíveis, 
led de carga da bateria selada e nível de 
eletrólito da bateria comum conforme 

instruções dos fabricantes 

Equipe de 
manutenção local 

A
 c

ad
a 

tr
ês

 m
es

es
 Equipamentos 

Industrializados 

Porta corta-fogo  

Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças 
e maçanetas. 

Verificar a abertura e o fechamento a 
45º, se for necessário fazer regulagem, 

chamar empresa especializada.  

Equipe de 
manutenção local 

Banheira de 
hidromassagem spa 

Limpar a tubulação 
Equipe de 

manutenção local 

Esquadria de alumínio  
Efetuar limpeza geral das esquadrias e 

seus componentes 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
capacitada 

Sistemas hidros 
sanitárias 

Caixa de esgoto, 
gordura e de águas 

servidas.  
Efetuar limpeza geral  

Equipe de 
manutenção local 

A
 c

ad
a 

an
o

 

Estrutural 
Lajes, vigas e 

pilares. 
Verificar a integridade estrutural 

conforme a NBR 15575 
Empresa 

Especializada 

Equipamentos 
Industrializados 

Sistema de 
Segurança 

Manutenção recomendada pelo 
fornecedor 

Empresa 
especializada/ 

Empresa 
capacitada 

Gerador de água 
quente 

Verificar a sua integridade e reconstituir 
o funcionamento do sistema de lavagem 
interna dos depósitos de água quente e 

limpeza das chaminés conforme 
instrução do fabricante 

Empresa 
capacitada  

Sistema de 
aquecimento 

individual 

Verificar o funcionamento, limpeza e 
regulagem, conforme legislação vigente 

Empresa 
capacitada 

Banheira de 
hidromassagem spa 

Limpar e manter o sistema conforme 
instruções do fornecedor 

Empresa 
capacitada 

Sistema de 
proteção de 

descargas 
atmosféricas  

Inspecionar a sua integridade e 
reconstituir o sistema de medição de 

resistência conforme legislação vigente 

Empresa 
Especializada 
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Frequência Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Atividade Responsável 

A
 c

ad
a 

an
o

 

Impermeabilização 

Áreas molhadas 
internas e 
externas, 
piscina, 

espelhos d’agua 
e reservatórios, 

jardins e 
coberturas 

Verificar a sua integridade e reconstituir 
a proteção mecânica, sinais de 

infiltração ou falhas da 
impermeabilização exposta 

Equipe de 
manutenção local 

Revestimento de 
parede, piso e teto. 

Paredes 
externas/fachad

as e muros 

Verificar a integridade e reconstituir, 
onde necessário. 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
Especializada 

Piso acabado, 
revestimento de 
paredes e tetos. 

Verificar a integridade e reconstituir, 
onde necessário. 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
Especializada 

Deck de 
madeira 

Verificar a integridade e reconstituir, 
onde necessário. 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
Especializada 

Esquadria em geral  

Verificar falhas de vedação, fixação das 
esquadrias, guarda-corpos, e 

reconstituir sua integridade, onde 
necessário 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
especializada 

Efetuar limpeza geral das esquadrias 
incluindo os drenos, reapertar parafusos 

aparentes, regular freio e lubrificação. 
Observar tipologia e a complexidade das 
esquadrias, os projetos e instruções dos 

fornecedores. 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
especializada 

Rejuntamento e vedações 

Verificar a sua integridade e reconstituir 
os rejuntamentos internos e externos 
dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, 

ralos, peças sanitárias, bordas de 
banheiras, chaminés, grelhas de 
ventilação e outros elementos.  

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa capacitada 

Desratização e desinsetização  
(Residencial)  

Aplicação de produtos químicos 
Empresa 

Especializada 

Vidros e seus sistemas de fixação 

Verificar presença de fissuras, falhas na 
vedação e fixação nos caixilhos e 

reconstituir sua integridade, onde 
necessário. 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
especializada 

Equipamento de incêndio  Recarregar os extintores 
Empresa 

especializada 

Sistema de cobertura 
Verificar a integridade estrutural dos 

componentes, vedações, fixações, 
reconstituir e tratar, onde necessário. 

Equipe de 
manutenção local/ 

Empresa 
especializada 
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Frequência Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Atividade Responsável 

A
 c

ad
a 

an
o

 

Instalações 
elétricas 

Quadro de 
distribuição 
de circuitos 

Reaperta todas as conexões 

Equipe de 
manutenção 

local/ Empresa 
capacitada/ 

Empresa 
especializada 

Sistemas hidros 
sanitárias 

Tubulações  

 
Verificar as tubulações de água potável e 
servida, para detectar obstruções, falhas 
ou entupimentos, e fixação e reconstituir 

a sua integridade, onde necessário 
 

Equipe de 
manutenção 

local/ Empresa 
especializada 

 
Metais, 

acessórios e 
registros 

 

Verificar elementos de vedação dos 
metais, acessórios e registros 

Equipe de 
manutenção local 

Equipamentos 
Industrializados 

 
Sistema de 

proteção de 
descargas 

atmosféricas  
 

Inspecionar periodicamente de acordo 
com a legislação vigente. Em locais 

expostos a corrosão severa, reduzir os 
intervalos entre as verificações 

Empresa 
Especializada 

A
 c

ad
a 

d
o

is
 a

n
o

s 

Esquadrias e elementos de madeira 
Verificar e, se necessário, pintar, encerar, 

envernizar ou executar tratamento 
recomendado pelo fornecedor 

Equipe de 
manutenção 

local/ Empresa 
especializada 

Esquadrias e elementos de ferro 
Verificar e, se necessário, pintar ou 

executar tratamento específico 
recomendado pelo fornecedor 

 
Equipe de 

manutenção 
local/ Empresa 
especializada 

 

Instalações 
elétricas  

Tomadas, 
interruptores 
e pontos de 

luz 

Verificar as conexões, estado dos contatos 
elétricos e seus componentes, e 

reconstituir, onde necessário 

Equipe de 
manutenção 

local/ Empresa 
capacitada e/ou 

especializada 

A
 c

ad
a 

tr
ês

 a
n

o
s 

Fachada  

 
Efetuar lavagem; 

Verificar os elementos e, se necessário, 
solicitar inspeção; 

Atender as prescrições do relatório  
ou laudo de inspeções.  

 

Equipe de 
manutenção 

local/ Empresa 
capacitada e/ou 

especializada 

 
Baseada na NBR-5674:2012 - Manutenção de Edificações 
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 TPG – TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA 

Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Defeitos cobertos pela 

garantia 

Prazos de Garantia*¹ 

En
tr

eg
a 

*
² 

 

Fa
b

ri
ca

n
te

 

U
m

 a
n

o
 

D
o

is
 a

n
o

s 

Tr
ês

 a
n

o
s 

C
in

co
 a

n
o

s 

Es
tr

u
tu

ra
s 

P
ri

n
ci

p
ai

s 
e

 S
ec

u
n

d
ár

ia
s,

 F
u

n
d

aç
õ

es
 e

 
C

o
n

te
n

çõ
es

 

Estruturas Metálicas 

Amassadas, riscadas ou 
manchadas.       

Oxidação       
Segurança e estabilidade 

global       

Estruturas de Madeira 

Lascadas, trincadas, 
riscadas, manchadas e 

amassadas. 
      

Apodrecimento       
Presença de Cupim       

Segurança e estabilidade 
global       

Estruturas principais e 
periféricas de concreto. 

Segurança e estabilidade 
global       

Contenções e arrimos. 
Segurança e estabilidade 

global       

 
P

ar
e

d
e

s 

Paredes de vedação, 
estruturas auxiliares, 

estruturas de cobertura, 
estrutura das escadarias 

internas ou externas, 
guarda corpos, muros de 

divisa e telhados. 

Fissuras por acomodações       

Segurança e integridade       

Eq
u

ip
am

e
n

to
s 

In
d

u
st

ri
al

iz
ad

o
s 

Aquecedores de passagem 
ou acumulação, moto-

bombas, filtros e banheiras 

Problemas com a 
instalação       

Funcionamento do 
Equipamento       

 
Interfone, automação de 

portões, elevadores e 
outros. Sistema de dados 
de voz, telefonia, vídeo e 

televisão. 
 

Funcionamento do 
Equipamento       

 
 

Problemas com a 
instalação 
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Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Defeitos cobertos pela 

garantia 

Prazos de Garantia*¹ 

En
tr

eg
a 

*²
  

Fa
b

ri
ca

n
te

 

U
m

 a
n

o
 

D
o

is
 a

n
o

s 

Tr
ês

 a
n

o
s 

C
in

co
 a

n
o

s 

Eq
u

ip
am

e
n

to
s 

In
d

u
st

ri
al

iz
ad

o
s 

Sistema de proteção 
contra descargas 

atmosféricas, sistema de 
combate a incêndio, 

pressurização das escadas, 
iluminação de emergência, 

sistema de segurança 
patrimonial. 

Funcionamento do 
equipamento       

Problemas com a 
instalação       

Porta corta-fogo 
(Exceto Fechaduras) 

Regulagem de dobradiças e 
maçanetas. Portas 

amassadas, riscadas ou 
manchadas. 

      

Funcionamento  
do material e isolamento 

térmico 
      

Dobradiças e molas       
Integridade de portas e 

batentes,        

 
In

st
al

aç
õ

e
s 

e
lé

tr
ic

as
 

 

Tomadas, Interruptores e 
Disjuntores 

Funcionamento do 
material       

Problemas com Instalação       
Espelhos danificados ou 
mal colocados durante o 

serviço 
      

Fios, cabos, eletrodutos, 
caixas e quadros 

Funcionamento do 
material e isolamento 

térmico 
      

Problemas com Instalação       

Im
p

er
m

e
ab

ili
za

çã
o

 

Exceto fachadas 

Problemas no sistema de 
impermeabilização 

Estanqueidade 
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Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Defeitos cobertos pela 

garantia 

Prazos de Garantia*¹ 

En
tr

eg
a 

*²
  

Fa
b

ri
ca

n
te

 

U
m

 a
n

o
 

D
o

is
 a

n
o

s 

Tr
ês

 a
n

o
s 

C
in

co
 a

n
o

s 

Fe
rr

ag
en

s 

Fechaduras e  
ferragens em geral 

 
Amassados, riscadas ou 

manchadas 

 
      

 
Problemas de 

funcionamento e 
Acabamento 

 

      

In
st

al
aç

õ
es

 h
id

rá
u

lic
as

 

Colunas de água fria e 
quente, tubos de queda de 

esgoto. 

Funcionamento do 
material       

Integridade e 
estanqueidade       

Danos causados devido à 
movimentação ou 

acomodação da estrutura. 
      

Cubas de Inox, 
Metais e Registros  

Oxidação  
(exceto incrustações)       

Materiais quebrados, 
trincados, riscados, 

manchadas ou entupidos. 
      

Funcionamento do 
material       

Problemas com a vedação       

Sifões, ligações flexíveis, 
válvulas, ralos e tanques. 

 
Material quebrado, 
trincado, riscado, 

manchado ou entupido. 

 

      

 
Funcionamento do 

material 
 

      

 
Problemas com a vedação 
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Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Defeitos cobertos pela 

garantia 

Prazos de Garantia*¹ 

En
tr

eg
a 

*²
  

Fa
b

ri
ca

n
te

 

U
m

 a
n

o
 

D
o

is
 a

n
o

s 

Tr
ês

 a
n

o
s 

C
in

co
 a

n
o

s 

In
st

al
aç

õ
es

 h
id

rá
u

lic
as

 Coletores e ramais 

Funcionamento do  
material       

Problemas com 
entupimentos nos  

ramais 
      

Problemas com  
as instalações embutidas e 

vedação 
      

Louça, caixas de  
descarga e bancadas de 

granito 

Materiais quebrados, 
trincados, riscados, 

manchadas ou entupidos. 
      

Funcionamento do 
material       

Problemas com a 
instalação       

In
st

al
aç

õ
es

  

d
e 

gá
s 

Colunas de gás 

Funcionamento  
do material.       

Problemas nas vedações das 
junções       

Es
q

u
ad

ri
as

 d
e 

M
ad

ei
ra

 e
 

V
id

ro
 

Portas de madeira 

Lascadas, trincadas, riscadas, 
regulagem ou manchadas.       

Presença de cupim       
Empenamento, 

descolamento e Fixação.       

Portas de Vidro 

Trincadas, riscadas ou 
manchadas. Problemas de 
fixação e de regulagem nas 

dobradiças e molas 
      

Es
q

u
ad

ri
as

 M
et

ál
ic

as
 e

  

d
e 

P
V

C
 

Partes móveis (inclusive 
recolhedores de palhetas, 

motores e conjuntos 
elétricos de acionamento) 

Problemas de vedação e 
funcionamento       

Perfis de alumínio, 
fixadores e revestimentos 

em painel de alumínio. 

Amassados, riscadas ou 
manchadas.       

 
Problemas com  
a integridade do  

material 

 

      

Es q
u

ad ri
a s M et ál
i

ca s 
e 

 
d

e 
P

V C
 

Borrachas, escovas, 
Regulagem de fechos e 

roldanas       
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Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Defeitos cobertos pela 

garantia 

Prazos de Garantia*¹ 

En
tr

eg
a 

*²
  

Fa
b

ri
ca

n
te

 

U
m

 a
n

o
 

D
o

is
 a

n
o

s 

Tr
ês

 a
n

o
s 

C
in

co
 a

n
o

s 

articulações, fechos e 
roldanas. 

Problemas com a instalação 
ou funcionamento do 

material 
      

Corrimão, gradis e guarda-
corpo (ferro ou inox) 

Fixação, descascados, 
amassados, riscados e 

manchados. 
      

Soldas e emendas       

R
ev

es
ti

m
en

to
s 

d
e 

p
ar

ed
es

, p
is

o
s 

e 
te

to
s 

in
te

rn
o

s 
e 

ex
te

rn
o

s.
 

Revestimento em 
argamassa, de gesso liso, 
componentes de gesso 
acartonado (drywall) 

Fissuras por problemas de 
estanqueidade de fachadas 
e pisos em áreas molhadas 

      

Má aderência do 
revestimento e dos 

componentes do sistema 
      

Fissuras por acomodações       

Paredes Externas  
(Fachada) 

Infiltração decorrente do 

mau funcionamento do 
revestimento externo da 
fachada (Ex: Fissuras que 

possam vir a gerar 
infiltração) 

      

Azulejo, cerâmica, 
Porcelanatos, pastilhas, 

Pedras naturais (mármore, 
granito e outros). 

Materiais quebrados, 
trincados, riscados, 
manchados, ou com 
tonalidade diferente. 

      

Falhas no caimento  
do (s) ralo (s) *³ 

ou nivelamento inadequado 
nos pisos 

      

Estanqueidade de fachadas 
e pisos em áreas molhadas       

Soltos, rachados ou desgaste 
excessivo que não por mau 

uso 
      

P
is

o
s 

d
e 

m
ad

ei
ra

 

Tacos, assoalhos e  
decks 

Lascados, trincados, 
riscados, manchados ou mal 

fixados 
      

Presença de cupim       
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Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Defeitos cobertos pela 

garantia 

Prazos de Garantia*¹ 

En
tr

eg
a 

*²
  

Fa
b

ri
ca

n
te

 

U
m

 a
n

o
 

D
o

is
 a

n
o

s 

Tr
ês

 a
n

o
s 

C
in

co
 a

n
o

s 

Empenamento, trincas na 
madeira e destacamento       

P
is

o
 c

im
en

ta
d

o
 

Piso acabado em  
concreto e contrapiso 

Superfícies irregulares, 
manchas e riscos.       

Falhas no caimento ou 
nivelamento inadequado       

Destacamentos, fissuras, 
desgaste excessivo.       

Estanqueidade de pisos em 
áreas molhadas       

R
ev

es
ti

m
en

to
s 

es
p

ec
ia

is
 

Fórmicas, plásticos, têxteis, 
pisos elevados, materiais 
compostos de alumínio. 

Quebrados, trincados, 
riscados, manchados ou com 

tonalidade diferente. 
      

Má aderência ou desgaste 
excessivo, que não por mau 

uso. 
      

P
in

tu
ra

/v
er

n
iz

 

Pintura e/ou verniz  
em superfícies internas e 

externas 

Sujeira ou mau acabamento       
Empolamento, 

descascamento, 
esfarelamento, alteração de 

cor ou deterioração de 
acabamento 

      

Fo
rr

o
s 

Gesso 

Quebrados, trincados ou 
manchados.       

 
Fissuras por acomodação 

dos elementos estruturais e 
de vedação e manchas por 

amarela-mento 
 

 

      

Fo
rr

o
s 

Madeira 

Lascados ou mal fixados       

Empenamento, trincas na 
madeira e destacamento.       

Presença de cupim       
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Sistema 
Elemento/ 

Componente 
Defeitos cobertos pela 

garantia 

Prazos de Garantia*¹ 

En
tr

eg
a 

*²
  

Fa
b

ri
ca

n
te

 

U
m

 a
n

o
 

D
o

is
 a

n
o

s 

Tr
ês

 a
n

o
s 

C
in

co
 a

n
o

s 

Se
la

n
te

s,
 

co
m

p
o

n
en

te
s 

d
e 

ju
n

ta
s 

e 
re

ju
n

ta
m

en
to

s 

Selantes, componentes de 
juntas e rejuntamentos. 

Aderência       

M
o

ve
is

 

Mobiliários 
 

Materiais quebrados, 
trincados ou manchados, 

lascados e rasgados. 
      

Presença de  
cupim (madeira)       
Funcionamento  

do material       

P
ai

sa
gi

sm
o

 

Paisagismo das áreas 
comuns 

 
Integridade 

 
      

V
id

ro
s 

Vidros instalados 
 

Quebrados, trincados ou 
riscados       

Má Fixação       

 

*¹ - Os prazos de garantia aplicam-se apenas nos casos onde os elementos e componentes que foram 

comprados e fornecidos pela construtora.  

*² - Os defeitos cobertos até o prazo da entrega, identificados posteriormente, terão seu prazo de garantia 

estendida para 90 (noventa) dias, desde que não tenha sido causado por dados acidentais ou 
intencionalmente por ação humana, mecânica ou química.     

*³ - Nos casos de pedras com tamanho superior a 40x40, será considerado normal o acumulo de uma 

lamina de água que não escoa (totalmente), mesmo por um longo tempo.  


