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REFERENCIAL NORMATIVO: 

 

ABNT NBR 16055:2012 Parede de concreto moldada no local para construção de 

edificações 

ABNT NBR 14037:2014 Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 

manutenção nas edificações 

ABNT NBR 5674:2012 Manutenção de edificações 

ABNT NBR 12721:2007 Avaliação de custos unitários de construção para incorporação 

imobiliária e outras disposições para condomínios  

ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho 

ABNT NBR 5626:1998 Instalação Predial de água fria 

ABNT NBR 8160:1999 Sistemas prediais de esgoto sanitário 

ABNT NBR 5410:2008 Instalações elétricas de baixa tensão 

ABNT NBR 10898:2013 Sistema de iluminação de emergência 

ABNT NBR 13714:2000 Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio 

ABNT NBR 12693:2013 Sistema de proteção por extintores de incêndio 

ABNT NBR 15526:2016 Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 

instalações residenciais 

ABNT NBR 16046:2012 Redes de proteção para edifícios 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONDOMINIO RESIDENCIAL GUIMARÃES I  

O Condomínio Residencial Guimarães I situado na Avenida Manoel Antônio Peres, 
nº2640, nas Três Vendas - na cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, é 
constituído de vinte blocos com vinte apartamentos por bloco, cada apartamento com área 
de 47,73m². A técnica construtiva utilizada foi de paredes autoportantes com espessura de 
10cm de concreto moldado in loco conforme a ABNT NBR 16055:2012. 

 

1.2 MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

O Manual do Proprietário foi criado com o objetivo de orientar e auxiliar o bom uso e 
conservação do seu apartamento, atendendo aos dispositivos legais e as especificações das 
NBR’s 14037:2014 e 5674:2012 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

O Manual possui orientações para o bom uso, conservação e manutenções das áreas 
de uso comum do condomínio e faz parte de um conjunto de documentos que inclui o projeto 
arquitetônico, elétrico, telefônico, hidrossanitário, preventivo de incêndio, entregues ao 
síndico eleito no ato da entrega do condomínio. Consulte o síndico para mais informações. 

O Manual traz também importantes informações e orientações cujos conhecimentos e 
observância são fundamentais para o desempenho da edificação, de sua segurança 
estrutural e de todos os outros sistemas que compreendem a edificação. 

O usuário da edificação deve fazer uma leitura atenta do seu Manual do Proprietário 
para que tome conhecimento do funcionamento dos sistemas, manutenções preventivas, 
itens sobre garantia, importantes para a conservação do empreendimento.  

É importante que no caso de venda ou locação do imóvel, uma cópia do manual 
seja entregue ao novo condômino, para que o imóvel seja sempre utilizado da forma 
mais correta. 

 

1.3 DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste manual é importante o conhecimento dos seguintes termos e 
definições: 

Área de uso privativo: áreas cobertas ou descobertas que definem o conjunto de 
dependências e instalações de uma unidade autônoma, constituída da área da unidade 
autônoma de uso exclusivo destinada à atividade ou uso principal da edificação e da área 
privativa acessória destinada a usos acessórios, como depósitos e vagas de garagem, 
conforme ABNT NBR 12721:2007. 

Construtor: pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada, contratada para executar o 
empreendimento, de acordo com o projeto e em condições mutuamente estabelecidas. 

Componente: unidade integrante de determinado elemento da edificação, com forma 
definida e destinada a atender funções específicas (por exemplo, bloco de alvenaria, telha, 
folha de porta). 

Desempenho: comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas. 

Degradação: redução do desempenho devida à atuação de um ou de vários agentes de 
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degradação. 

Durabilidade: capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, 
ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas. 

Nota: o termo “durabilidade” é comumente utilizado como qualitativo para expressar a 
condição em que a edificação ou seus sistemas mantém seu desempenho requerido durante 
a vida útil. 

Elemento: parte de um sistema com funções específicas. Geralmente é composto por um 
conjunto de componentes (por exemplo, parede de vedação de alvenaria, painel pré-
fabricado, estrutura de cobertura). 

Empresa especializada: organização ou profissional liberal que exerce função na qual é 
requerida qualificação técnica específica e cujo controle e disciplina são deferidos 
legalmente pelos conselhos e ordens profissionais. 

Empresa capacitada: organização ou pessoa que tenha recebido capacitação, orientação 
e responsabilidade de profissional habilitado e que trabalhe sob responsabilidade de 
profissional habilitado. 

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

Falha: ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em 
desempenho inferior ao requerido. 

Fornecedor: pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

Garantia legal: direito do consumidor de reclamar reparos, recomposição, devolução ou 
substituição do produto adquirido, conforme legislação vigente. 

Incorporador: pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a 
construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais do terreno, objetivando a 
vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou 
em construção sob regime condominial, ou que meramente aceita propostas para efetivação 
de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, 
conforme o caso, pela entrega em certo prazo, preço e determinadas condições das obras 
concluídas. 

Inovação tecnológica: aperfeiçoamento tecnológico, resultante de atividades de pesquisa, 
aplicado ao processo de produção do edifício, objetivando a melhoria de desempenho, 
qualidade e custo do edifício ou de um sistema. 

Inspeção predial de uso e manutenção: análise, através de metodologia técnica, das 
condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação. 

Manual de uso, operação e manutenção: documento que reúne apropriadamente todas 
as informações necessárias para orientar as atividades de operação, uso e manutenção da 
edificação. 

Nota: Também conhecido como manual do proprietário, quando aplicado para as unidades 
autônomas, e manual das áreas comuns ou manual do síndico, quando aplicado para as 
áreas de uso comum. 

Manutenção: conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida total da edificação 
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para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus 
sistemas constituintes de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. 

Manutenibilidade: grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente de ser 
mantido ou relocado no estado no qual possa executar suas funções requeridas, sob 
condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sobre condições 
determinadas, procedimentos e meios prescritos. 

Manifestação patológica: não conformidade que se manifesta no produto em função de 
falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na 
manutenção bem como problemas que não decorram do envelhecimento natural. 

Norma prescritiva: conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma edificação 
habitacional e seus sistemas, com base em requisitos do usuário, independentemente da 
sua forma ou dos materiais constituintes. 

Operação: conjunto de atividades a serem realizadas em sistemas e equipamentos com a 
finalidade de manter a edificação em funcionamento adequado. 

Pé-direito: distância entre o piso de um andar e o teto desse mesmo andar. 

Prazo de garantia legal: período de tempo previsto em lei que o consumidor dispõe para 
reclamar dos vícios, defeitos verificados na compra de produtos duráveis. 

Retrofit: remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas, através da incorporação 
de novas tecnologias e conceitos, normalmente visando valorização do imóvel, mudança de 
uso, aumento de vida útil, eficiência operacional e energética. 

Ruína: característica do estado limite último, por ruptura ou por perda de estabilidade ou por 
deformação acima dos limites de estado limite último estabelecido em normas. 

Sistema: maior parte funcional do edifício. Conjunto de elementos e componentes 
destinados a atender com uma macro função que a define (por exemplo, fundação, estrutura, 
vedações verticais, instalações hidrossanitárias, cobertura). 

Usuário: pessoa que ocupa a edificação habitacional.  

2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

2.1 GARANTIAS 

Prazos: os prazos de garantia indicados na tabela seguinte estão em conformidade com a 
ABNT NBR 15575:2013 e inicia-se a partir da expedição do “Termo de Conclusão”, ou outro 
documento legal equivalente que ateste o término da obra denominado “Habite-se”, 
conforme a seguir: 

 

PRAZOS DE GARANTIA (Conforme Tabela D.1 ABNT NBR 15.575:2013) 

Sistemas, elementos, componentes e 
instalações 

Prazos de garantia recomendados 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Fundações, estrutura principal, estruturas 
periféricas, contenções e arrimos 

   

Segurança e 
estabilidade global 
Estanqueidade de 
fundações e 
contenções 
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Paredes de vedação, estruturas auxiliares, 
estruturas de cobertura, estrutura das 
escadarias, guarda-corpos, muros de 
divisa e telhas 

   
Segurança e 
integridade 

Equipamentos industrializados  

(Interfone) 

Instalação 

Equipamentos 

 

   

Sistema de combate a incêndio, 
iluminação de emergência 

Instalação 

Equipamentos 

 

   

Instalações elétricas 
Tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cab
os/ eletrodutos/caixas e quadros 

Equipamentos  Instalação  

Instalações hidráulicas - colunas de água 
fria, tubos de queda de esgoto 

   
Integridade e 
vedação 

Instalações hidráulicas/louças/caixas de 
descarga/bancadas/metais 
sanitários/sifões/ligações flexíveis/ 
válvulas/registros/ralos/tanques 

Equipamentos  Instalação  

Impermeabilização    Estanqueidade 

Esquadrias de madeira  

(Portas internas e de acesso dos 
apartamentos) 

Empenamento 
Descolamento 

Fixação 

   

Esquadrias de aço 

(Porta de acesso do condomínio) 

Fixação 

Oxidação 
   

Esquadrias de Alumínio 

(Janelas) 
Partes móveis 

Borrachas, 
escovas, 
articulações, 
fechos e roldanas 

 

 

 

Perfis de alumínio e 
fixadores 

 

 

Sistemas, elementos, componentes e 
instalações 

Prazos de garantia mínimos 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Fechaduras e ferragens em geral 
Funcionamento 

Acabamento 
   

Revestimentos internos de argamassa 

(Paredes, pisos e tetos) 
 Fissuras 

Estanqueidade 
de fachadas e 
pisos molháveis 

Má aderência do 
revestimento e dos 
componentes do 
sistema 

Pintura (externa)  

Empolamento, 
descascamento, 
esfarelamento, 
alteração de cor 
ou deterioração de 
acabamento 

  

Revestimentos de paredes e pisos em 
azulejo/cerâmica. 

 

Revestimentos 
soltos, gretados, 
desgaste 
excessivo 

Estanqueidade 
de fachadas e 
pisos molháveis 

 

Piso de Concreto (Estacionamento e 
calçadas) 

 
Destacamentos, 
fissuras, desgaste 
excessivo 
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Pintura (interna)  

Empolamento, 
descascamento, 
esfarelamento, 
alteração de cor 
ou deterioração de 
acabamento 

  

Selantes, componentes de juntas 
e rejuntamentos 

Aderência 

 
   

Vidros Fixação    

 
 

2.2  DISPOSIÇÕES GERAIS - INCUMBÊNCIAS 

Cabe ao usuário da edificação habitacional, proprietário ou não, utilizar corretamente a 
edificação, seja ela a unidade privada ou a área comum. Cabe ainda realizar as 
manutenções preventivas e corretivas de acordo com o estabelecido no Manual de Uso, 
Operação e Manutenção do imóvel, redigido de acordo com a ABNT NBR 14037:2014, 
efetuando a gestão e registro documentado das manutenções de acordo com a norma ABNT 
NBR 5674:2012. 

A Construtora se obriga a prestar o serviço de Assistência Técnica, reparando sem 
ônus os vícios dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia, desde que estejam 
dentro dos respectivos prazos de garantia e comprovado que o problema não se deu pelo 
mau uso do imóvel, equipamentos ou dos sistemas. 

Caso, na visita de avaliação dos serviços solicitados, seja constatado que os mesmos 
estão enquadrados nas condições de perda de garantia, será cobrada uma taxa de visita e 
os serviços não serão executados. 

Para assistência técnica entre no site abaixo e preencha o formulário: 

www.porto5.com.br/assistencia/ 

 

2.3 DA PERDA DE GARANTIA 

Ocorrerá a perda das GARANTIAS, a qualquer tempo, quando houver: 

 Alterações das características originais dos projetos; 

 Uso inadequado dos sistemas e materiais do apartamento; 

 Não atendimentos dos termos da NBR 5674:2012 Manutenção de Edificações – 
Procedimentos; 

 Não atendimento às orientações do Manual do Proprietário; 

 Se o proprietário não permitir o acesso do profissional destacado pela Construtora 
para proceder a Vistoria de Manutenção Preventiva ou a execução dos serviços de 
reparo; 

 Se o proprietário não cumprir o agendamento por mais de 03 (três) vezes, para 
proceder a execução dos serviços de reparo; 

 Se forem identificadas irregularidades na Vistoria de Manutenção Preventiva e as 
devidas providências sugeridas não forem tomadas por parte do Proprietário ou do 
Condomínio; 
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 A não apresentação dos Registros dos serviços contratados 
para Manutenção Preventiva dentro do prazo e modelos, estipulado nesse documento, 
conforme item 6.2 – REGISTROS;  

 A não apresentação das notas fiscais dos serviços de manutenção especificados 
neste manual conforme item 6.2 – REGISTROS. 

 

2.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

O contato para a assistência técnica deve ser enviado via formulário pelo site 
www.porto5.com.br/assistencia/ da empresa Porto5 Investimentos Imobiliários Ltda.  Após 
o recebimento do mesmo, a construtora entrará em contato com o proprietário.  

Os serviços somente poderão ser realizados pela equipe própria de assistência técnica, 
por outra empresa contratada por ela, pela assistência técnica do fabricante ou por pessoa 
autorizada por ele (fabricante), constituindo o descumprimento às regras estipuladas, a 
perda do direito de reclamação, em juízo ou fora dele. 

Para a realização de serviços na garantia, a empresa reserva-se o direito de adotar a 
solução técnica que julgar mais conveniente e apropriada. 

A empresa reserva o direito de indeferir o pedido, caso julgue que a solicitação esteja 
em desacordo com as instruções de uso, operação e manutenção, contidas no presente 
Manual.  

Quando da visita técnica será feita a verificação do pedido de serviço, e caso seja 
constatada que não faça parte da garantia contratual, poderá ser elaborado orçamento para 
sua execução ou será indicada outra empresa, que as custas do proprietário, venha proceder 
os reparos necessários. 

Após a conclusão do reparo, o proprietário deverá assinar a Ordem de Serviço, dando 
por concluída à assistência técnica solicitada.  

O proprietário se obriga a fazer constar no instrumento de alienação do imóvel, cláusula 
que obrigue o futuro adquirente de sua unidade ao cumprimento das regras deste contrato, 
sob pena de responder pela omissão. 

 

3. MEMORIAL DESCRITIVO 

O empreendimento RESIDENCIAL GUIMARÃES I situado na Avenida Manoel Antônio 
Peres  nº2640, nas Três Vendas - na cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, é 
composto por 20 (vinte) torres com 5 (cinco) pavimentos, com 4 (quatro) apartamentos 
tipo por andar. No térreo localizam-se as áreas de uso comum como playground, salão de 
festas, quadra de esportes e quadra de bocha. 

A técnica construtiva utilizada foi de paredes autoportantes com espessura de 10cm de 
concreto moldado in loco conforme a ABNT NBR 16055:2012. 
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NÚMERO DE APARTAMENTOS 

400 apartamentos no total. Sendo: 
 

 20 blocos; 
 20 apartamentos por bloco; 
 4 apartamentos por pavimento tipo;  
 12 apartamentos PNE. 

 
NÚMERO DE VAGAS DE GARAGENS  

O empreendimento terá 404 vagas de estacionamento, sendo 12 vagas de 
estacionamento PNE, 388 vagas simples descobertas, 4 vagas de visitante. 

 

COMPOSIÇÃO DOS APARTAMENTOS 

As unidades autônomas residenciais padrões apresentam a seguinte composição: 

 Sala (estar/jantar), cozinha/área de serviço, 1 banheiro e 2 dormitórios. 

Os cômodos que compõem o apartamento são  : 

 

ESTAR/JANTAR 

 Piso zero. 

 Paredes de concreto com camada regularizadora onde necessário e pintura 
texturizada. 

 Teto com camada regularizadora onde necessário e pintura texturizada com tinta 
acrílica. 

 

DORMITÓRIOS 

 Piso zero. 

 Paredes de concreto com camada regularizadora onde necessário e pintura 
texturizada com tinta acrílica. 

 Teto com camada regularizadora onde necessário e pintura texturizada com tinta 
acrílica. 

 

BANHEIRO 

 Piso Cerâmico. 

 Revestimento cerâmico. 

 Teto com forro em gesso e com pintura texturizada acrílica. Com exceção do 5º 
pavimento que não haverá forro. 

 Lavatório de Louça. 

 Bacia sanitária com caixa acoplada. 

 Metais com acabamento cromado. 
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COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO 

 Piso Cerâmico. 

 Revestimento cerâmico. 

 Teto com pintura texturizada com rebaixo em gesso onde passará tubulação do 
apartamento superior, com exceção do 5º pavimento que não terá rebaixo. 

 Na cozinha será instalado uma torneira e uma bancada de marmorite. 

 Na área de serviço será instalado tanque de PVC. 

Obs.: Consulte no item 8.1 – Especificação dos Acabamentos, a PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES dos materiais 
utilizados no apartamento. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

As unidades autônomas residenciais serão entregues sem os seguintes itens: 
chuveiros, luminárias, armários, boxes, gabinete sob bancadas, acessórios de banheiro 
(cabides, porta-papel, porta toalha, saboneteira e box), espelhos, condensadores e 
evaporadores do ar-condicionado. 

Todos os pisos cerâmicos utilizados estão de acordo com a ABNT, com relação à 
resistência, à abrasão e dureza. 

Todos os projetos foram aprovados junto aos órgãos competentes. 

Todos os pisos dos apartamentos serão entregues em nível, com tolerância de variação 
de 1% (um por cento) de declividade, com exceção dos boxes dos chuveiros que terão 
caimento para o ralo. 

3.1 DOS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS 

As instalações hidrossanitárias são responsáveis diretas pelas condições de saúde e 
higiene requeridas para a habitação, além de apoiarem todas as funções humanas nela 
desenvolvidas (suprir os usuários com água potável, condução dos esgotos sanitários, bem 
como coletar e dar destino às águas pluviais). As instalações devem ser incorporadas à 
construção de forma a garantir a segurança dos usuários, harmonizando-se com a 
deformidade das estruturas, interações com o solo e características fisioquímicas dos 
demais materiais de construção. 

Os projetos foram desenvolvidos de acordo com as normas vigentes, conforme 
relacionadas: Instalações prediais de água fria de acordo com a ABNT NBR 5626:1998; 
Sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução, de acordo com a ABNT NBR 
8160:1999. Verifique os projetos dos ambientes específicos, conforme PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO. 

O registro geral de água do apartamento encontra-se junto ao hidrômetro de cada 
apartamento, localizado no pavimento correspondente ao mesmo, cada pavimento possui o 
abrigo de medidores composto de conjunto de medição (medidor / registro de bloqueio) para 
cada unidade (apartamento), conforme a seguir: 
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Perspectiva Medidores Pavimento Tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Baixa Pavimento Tipo 
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Em caso de necessidade de furação nas paredes ou 
manutenção nas tubulações, é obrigatório consultar o PROJETO HIDROSSANITÁRIO 
e o PROJETO ELÉTRICO, onde consta a localização das instalações hidráulicas. Caso 
alguma tubulação hidráulica seja danificada no ato de perfuração a empresa se isenta 
das consequências, ficando assim a total responsabilidade a caráter do proprietário e 
ou responsável pelo ato. 

 

3.2 DOS SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 

Tanto o projeto como as instalações elétricas do apartamento, foram elaborados de 
acordo com a ABNT NBR 5410:2008, que estabelece as condições a que devem satisfazer 
as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, 
o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. 

 As tomadas e interruptores dos ambientes do seu apartamento são separadas em 
circuitos, conforme item 5.2 – Sistemas Eletroeletrônicos – QUADRO DE 
CARGAS E CIRCUITOS; 

 Os circuitos estão disponíveis no Quadro de Distribuição de Luz (QDL) localizado 
na parede de entrada do apartamento, na sala de estar; 

 Para sua proteção, para cada circuito existe um disjuntor que desliga 
automaticamente na ocorrência de sobrecarga ou curto circuito; 

 Para qualquer modificação nas instalações elétricas, consulte um profissional 
especializado e observe os projetos elétricos originais a disposição do condomínio; 

 Todos os blocos serão abastecidos com tensão nominal de 220V; 

 No banheiro, o chuveiro elétrico está executado com tensão de 220V, com 
potência até 5.800W; 

 Chuveiros elétricos que não sejam compatíveis com o uso previsto em projeto, 
além de não serem seguros, não permitirão o uso adequado das proteções 
previstas em projeto para a segurança do usuário;  

 Como medida de manutenção preventiva, verifique anualmente as conexões do 
quadro de disjuntores e do sistema de acionamento de energia elétrica; 

3.2.1 Tomadas e Interruptores 

 A tensão da rede elétrica do seu apartamento é 220V; 

 O projeto de instalações elétricas foi elaborado para atender a cargas residenciais 
normalmente instaladas; 

 Para instalação de aparelhos com corrente nominal superior à prevista no projeto, 
consulte um profissional especializado para criar um circuito a partir do Quadro de 
Distribuição de Luz, com disjuntor de proteção específico e fiação exclusivos; 

 As tomadas dispõem de terminal de aterramento ligado ao sistema de aterramento 
do edifício; não há necessidade de se efetuar outra instalação de aterramento para 
a proteção de equipamentos; 
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 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, em caso 
de sobrecarga dos circuitos, alteração do projeto elétrico original do apartamento, 
uso inadequado ou falta de manutenção preventiva das instalações elétricas.  

3.2.3 TV a Cabo 

 O apartamento padrão conta com 02 pontos com infraestrutura (sem fiação, 
apenas com cabo guia) para instalação de TV a cabo. Um ponto no dormitório 01, 
e um ponto na sala de estar. Para instalação de TV a Cabo, entre em contato com 
uma empresa especializada local;  

 O sistema está integrado com caixas de passagens, permitindo a utilização de 
cabeamento para os serviços de TV por assinatura; 

 Os cabos não são fornecidos, ficando por conta da concessionária o fornecimento 
e a passagem dos mesmos (As empresas de TV a Cabo tem por procedimento 
padrão a colocação da própria fiação para garantia do sinal, sendo assim seria um 
desperdício o fornecimento pela Construtora e posteriormente a substituição); 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, em caso de alteração do projeto 
e instalação original do apartamento, uso inadequado ou falta de manutenção 
preventiva das instalações.  

3.2.4 Iluminação de Emergência 

 O sistema de iluminação de emergência tem a finalidade de quando há interrupção 
da energia da CEEE, entrar em funcionamento automático ascendendo as 
lâmpadas de emergência localizadas hall de serviço, nas antecâmaras e na 
escadaria enclausurada de cada pavimento, conforme orientações da Norma 
ABNT NBR 10.898/2013; 

 As lâmpadas de emergência são fluorescentes e alimentadas por baterias internas; 

 As luzes de emergência são acionadas automaticamente no caso de ausência de 
energia elétrica no edifício e permanecem acesas por 2h; 

 Caso a energia da Concessionária não retorne neste tempo o sistema 
automaticamente se desligará para a proteção da integridade das baterias; 

 Sua finalidade, de acordo com a Norma referida acima, é clarear áreas escuras 
de passagens, horizontais e verticais, na falta de iluminação; 

 Sua intensidade deve ser suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuação 
de pessoas, levando em conta a possível penetração de fumaça, segundo a 
Norma. 

 Por se tratar de um sistema estacionário de energia elétrica, as baterias têm vida 
útil de aproximadamente 01 ano e deverão ser substituídas após esse período. 

 Também deverá ser feito mensalmente o teste das lâmpadas de emergência da 
escadaria. 
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3.3 DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

3.3.1 Instalações telefônicas 

 O apartamento padrão conta com 01 (um) ponto de telefone instalado na sala de 
estar; 

 Solicite a ligação/ativação da sua linha telefônica com a concessionária/empresa 
local; 

 Ao verificar problemas com o sistema de telefonia o proprietário deverá entrar em 
contato com a prestadora de serviço; 

3.3.2 Interfone 

 Está instalado na sala de estar, ao lado do Quadro de Distribuição Elétrico, um 
interfone para comunicação com a porta social do Bloco.   

 Ao verificar problemas com o sistema de interfonia o proprietário deverá entrar em 
contato com o síndico para que solicite o serviço de reparo e manutenção; 

 Para melhor funcionamento do interfone, conserve o aparelho perfeitamente 
encaixado no suporte, não pendure nenhum tipo de peso no aparelho e não o 
deixe em contato com água. 

 

3.4 DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

      O projeto, a instalação e os ensaios do sistema de incêndio foram executados por 
uma empresa legalmente capacitada, de acordo com as exigências da Lei Estadual nº 
14.376/2013 e suas alterações. As manutenções dos sistemas deverão ser executadas por 
uma empresa ou profissional legalmente capacitados, sendo obrigatória a comprovação da 
capacitação a qualquer tempo. 

 

3.4.1 Rota de Fuga 

     De acordo com a Resolução Técnica nº 11/2016 do Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio Grande do Sul - CBMRS, Rota de fuga é o trajeto que deve ser percorrido pelos 
ocupantes da edificação a partir de qualquer ponto, de qualquer pavimento, até um local 
seguro, completamente livre dos efeitos do fogo e da fumaça. 

Ao sinal do alarme de incêndio os moradores devem de forma ordenada deixar o 
apartamento e seguir a sinalização de emergência até a porta de entrada/saída do prédio 
conforme modelo abaixo. As sinalizações estão colocadas nas áreas de circulação do 
edifício. 

3.4.2 Extintores 

O tipo (classificação) e o posicionamento dos extintores foram projetados de acordo 
com a Resolução Técnica nº 14/2016 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul 
– CBMRS. 
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Planta tipo com demarcação da Rota de fuga. 

 

 No caso de incêndio utilize as escadas. 

 Use a escada em direção ao andar térreo e certifique-se de que as portas 
permaneçam sempre fechadas; 

 Contribua para sua segurança observando se os extintores estão carregados; 

 É recomendável que os condôminos saibam operar extintores de incêndio. Informe-
se sobre os procedimentos com a administração do condomínio; 

 Os extintores de incêndio servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. 
Para tanto, é importante ler atentamente as instruções contidas no corpo do próprio 
equipamento, especialmente no que diz respeito às classes de incêndio para qual é 
indicado e como utilizá-lo, conforme tabela abaixo: 
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No Residencial Guimarães foram instalados extintores PQS - ABC. 

 

3.5 DAS INSTALAÇÕES DE GÁS 

3.5.1 Sistema de gás de cozinha (GLP) 

 Sistema individual com gaiola externa para botijão de gás p13. 

 

3.6 DAS FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.6.1 Estrutura – Fundações, Lajes e paredes de concreto 

O sistema construtivo adotado no edifício é o de paredes e lajes em concreto armado. 
É um processo construtivo seguro e projetado e executado dentro das Normas Brasileiras, 
e tem seus materiais componentes submetidos a controle tecnológico, garantindo a 
conformidade com o projeto. 

Intervenções e modificações na estrutura (paredes, lajes e outras peças estruturais) 
de uma edificação construída em concreto armado são proibidas, porque alteram as 
características estruturais das mesmas, interferindo na segurança e estabilidade do edifício. 
Sendo assim, não é permitida a remoção total ou mesmo parcial destas peças. 

É vedado a colocação de enchimentos nos pisos, ou alterações dos níveis dos mesmos, 
ou ainda sobrecargas que ultrapassem as cargas previstas no projeto original do edifício, ou 
seja, 250 kg por m². 

Importante: A empresa informa que é terminantemente proibido fazer qualquer 
alteração na Estrutura Original do Edifício (paredes, vigas, laje, fundações e 
contenções), não sendo permitido quaisquer remoções, quebra de peças e rasgos nas 
mesmas.  
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É igualmente proibido causar sobrecargas nos pisos, 
paredes e vigas da edificação, acima dos valores previstos em projeto, indicado a 
seguir. 

A não observância das proibições colocam em risco a estabilidade da estrutura 
da edificação e a segurança dos moradores, respondendo o responsável civil e 
criminalmente pelos danos causados. 

A empresa construtora e os responsáveis técnicos pelos projetos e execução da 
obra, desde já se isentam de quaisquer responsabilidades em caso de ocorrência 
descritas anteriormente, acarretando também a perda de garantia sobre eventuais 
danos. 

Antes de perfurar os pisos e as paredes, consulte os projetos e detalhamentos 
de seu imóvel, evitando deste modo a perfuração de tubulações de água e energia 
elétrica, nelas embutidas. Para melhor fixação de peças ou acessórios, use apenas 
parafusos com buchas especiais especificadas no item 5.3.1. desse manual. 

OBS: No caso de furos para aparelhos de ar condicionado split, cabe ao 
condomínio cobrar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e certificação de 
profissional habilitado, assim, revestindo de obrigatoriedade e responsabilidade o 
profissional contratado.  

 

Não é permitido o excesso de peso nas lajes além do limite de 250 kg por m². 

 

3.7 DAS VEDAÇÕES VERTICAIS (PAREDES) 

3.7.1 Externas e Internas (Paredes em concreto armado) 

 As paredes foram construídas em concreto armado. As paredes externas foram 
revestidas pintura texturizada; 

 Em todas as paredes internas, com exceção daquelas que tem o azulejo como 
acabamento, receberam pintura texturizada acrílica.  

 As paredes têm como finalidade a vedação e a estruturação da edificação. 

 Em seus elementos estão embutidas as tubulações hidráulicas e elétricas. 

 Antes de perfurar as paredes, consulte os projetos PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO e PROJETO ELÉTRICO de sua unidade. 

 Danos causados às instalações (tubulações) do apartamento são de 
responsabilidade do proprietário. 

 As paredes externas foram também construídas em concreto armado. Foram 
revestidas com argamassa niveladora e pintura texturizada. 
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3.8 REVESTIMENTOS INTERNOS 

3.8.1 Azulejos e Pintura 

 Em todas as paredes internas dos banheiros e algumas da área de serviço e 
cozinha, foram aplicados revestimentos cerâmicos, conforme tamanho, cor e 
modelo relacionados no item 8.1 – ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS; 

 Antes de perfurar as paredes, leia com atenção as instruções abaixo: 

 Conforme já citado neste manual, antes de perfurar as paredes, consulte os 
projetos PROJETO HIDROSSANITÁRIO e PROJETO ELÉTRICO de sua 
unidade. 

 Danos causados às instalações (tubulações) do apartamento são de 
responsabilidade do proprietário; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração dos materiais 
(pisos, azulejos e rejuntes) originais, uso inadequado e ou falta de manutenção 
preventiva; 

 

3.8.2 Piso Cerâmico 

 Foi utilizado piso cerâmico da marca Pisoforte nas áreas úmidas do apartamento 
nos 20 blocos, conforme tamanho, cor e modelo relacionados no item 8.1 – 
ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS; 

 Não há cobertura para riscos (principalmente se expostos a materiais abrasivos, 
como areia), lascas provocadas por impacto e ou manuseio indevido, pois a 
natureza desse material é sensível a esse tipo de agressão. 

 ATENÇÃO: somente as áreas do banheiro foram impermeabilizadas. As demais 
áreas não foram impermeabilizadas e, portanto, a limpeza deverá ocorrer 
somente com pano úmido. 

 Antes de perfurar pisos, leia com atenção a recomendação abaixo: 

 NÃO PERFURE A LAJE (TANTO PISO COMO TETO), EM NENHUMA 
HIPÓTESE. POIS CASO ISSO OCORRA, DANIFICARÁ A ESTRUTURA DO 
PRÉDIO CAUSANDO RISCO DE RUÍNA. 

 

3.9 COBERTURAS 

3.9.1 Cobertura do Edifício 

O Edifício possui estrutura metálica sobre laje de cobertura, foram utilizadas telhas de 
fibrocimento 6mm. 

O acesso ao telhado é restrito aos técnicos para as manutenções programadas; em 
caso de dúvidas consulte a administração do condomínio. 
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3.10 ESQUADRIAS E VIDROS 

3.10.1 Porta de Madeira e Fechaduras 

 No apartamento as portas de MDF foram fixadas com dobradiças. Os batentes 
foram fixados nas paredes com espuma de poliuretano; 

 As portas internas do apartamento são em madeira laminada. Todos os batentes 
e guarnições das portas são de madeira natural laminada; 

 As fechaduras, bem como as dobradiças tem acabamento cromado. 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das 
características originais das portas e fechaduras, limpeza inadequada e má 
conservação das mesmas. 

3.10.2 Porta de Alumínio e Fechaduras 

 A porta de acesso do Residencial é de alumínio e foi fixada com dobradiças. Os 
batentes foram fixados nas paredes com espuma de poliuretano; 

 As fechaduras, bem como as dobradiças tem acabamento cromado. 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das 
características originais das portas e fechaduras, limpeza inadequada e má 
conservação das mesmas. 

3.10.3 Esquadrias de alumínio – Janelas  

 As esquadrias do apartamento foram confeccionadas com perfil de alumínio, pela 
empresa Alumividro Sejal, devidamente dimensionados para resistir os esforços 
de pressão do vento, manuseio e estanqueidade; 

 Todas as janelas da edificação são em alumínio, exceto a janela da escada que é 
em ferro; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das 
características originais, limpeza ou uso inadequado e falta de manutenção 
preventiva das esquadrias de alumínio; 

3.10.4 Vidros 

 Os vidros colocados nas esquadrias de alumínio são na coloração incolor, comum; 

 Os vidros, quando substituídos, devem ter a mesma especificação e espessura do 
original; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das 
características originais dos vidros (instalação de filmes protetores, etc.), uso de 
produtos inadequados para limpeza e ou falta de manutenção preventiva. 
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3.11 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES  

3.11.1 Instalação de Armários 

 Ao instalar os armários do apartamento, converse com o instalador e certifique-se 
que ficarão um pouco afastados das paredes, pois assim apresentam melhor 
circulação de ar, inibindo o aparecimento de mofo e bolor. 

 Evite instalar armários nas paredes externas do apartamento. Caso seja 
necessário, criar isolamento com manta aluminizada, minimizando assim, o 
aparecimento de mofo e bolor nos armários. Isso ocorre devido à grande variação 
de temperatura existente no ambiente interno (apartamento) e o externo (meio 
ambiente), bem como a grande oscilação da temperatura em um mesmo dia, 
somados a falta de ventilação necessária para a renovação do ar. 

3.11.2 Redes de Proteção 

 As redes de proteção deverão ser instaladas de acordo com a norma da ABNT 
NBR 16046:2012 - Parte 03, da Instalação 16046-1:2012; 

 Instale as redes de proteção nos vãos de janela pelo lado externo; 

 A fixação deve ser feita com bucha/parafuso e devem ser selados com 
impermeabilizante mastique a base de poliuretano, como objetivo de proteger 
contra a entrada de água no revestimento externo da fachada; 

 Importante: a falta de cuidado na impermeabilização dos furos na fachada 
ocasionará descolamentos parciais do revestimento externo e infiltração na parte 
interna; 

 Consulte o condomínio sobre a cor e modelo padronizados da rede de proteção; 

 Solicite a contratação de um profissional qualificado e com competência técnica 
específica e que possua orientação de risco e acidente de trabalhos em alturas e 
exija que os procedimentos e equipamentos de segurança sejam utilizados. 

 Infiltrações internas no apartamento e ou danificações na fachada que forem 
ocasionadas devido a instalação inadequada ou sem impermeabilização das 
redes de proteção, não estarão na garantia. 

 

3.12 SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR 

3.12.1 Mofo e Bolor 

             Em dias de invernos rigorosos a temperatura da superfície interior de paredes 
externas, conjuntamente com a umidade presente no espaço interior, são determinantes na 
formação de mofo e bolor nas superfícies interiores. 

             Antigamente, acreditava-se que a condensação era pressuposto básico para o 
surgimento de mofo e bolor, porém, atualmente, muitos estudos mostram que elevadas taxas 
de umidade relativa do ar (65% ou mais), com temperaturas acima de 10ºC, proporcionam 
condições satisfatórias para a intensificação do problema. 

             Estudos mostram que uma parede suja já é o suficiente para o crescimento de mofo 
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e bolor. Portanto, o mofo só aparecerá se as condições para sua 
formação forem satisfeitas. 

            São conhecidos os danos causados pela umidade e pelo mofo, e antes de tudo são 
formados pelas seguintes causas: nível de isolamento insuficiente e pontes de calor; elevada 
resistência superficial, por exemplo, através de estantes ocupando toda parede; elevada 
produção interna de umidade; pouca ventilação em decorrência do comportamento dos 
moradores; como também umidade nas partes da construção. A utilização de vaporizadores 
ou aparelhos à base de vapor também contribui para a formação do mofo. 

Observa-se também a possibilidade de origem do mofo e bolor quando da presença 
de móveis frente a paredes externas, como armários e estantes, por exemplo. É inevitável 
que, em armários muito próximos à parede, ocorra o umedecimento da madeira, condição 
propensa ao aparecimento de fungos, tanto na parede quanto no armário. Para minimizar o 
problema, deve-se recorrer à maior ventilação possível (manter janelas dos cômodos e por-
tas de armários abertas o maior período possível) e manter as paredes da fachada, sempre 
bem pintadas. Para evitar o problema de umidade entre os armários e as paredes, orienta-
se ainda a colocação de placas de isopor ou cortiça, entre a parede e os móveis, antes da 
instalação dos mesmos. 

O mercado responde à problemática do aparecimento de mofo com tintas especiais 
com microbicidas, porém, a origem do problema relaciona-se principalmente a falta de ven-
tilação. Portanto, o apartamento deve ser mantido sempre com boa e permanente ventilação, 
sob o risco de escorrimento da umidade, que pode acarretar em manchas e marcas de umi-
dade além do aparecimento de fungos e bolores. 

Outras providências que podem contribuir para minimizar a formação de mofo são:  

 Secar as superfícies onde ocorreu condensação de umidade do ar.  

 Limpar chuveiros, vasos sanitários, armários e cozinhas com água sanitária.  

 Manter as portas dos banheiros fechadas durante e logo após os banhos, redu-

zindo, assim, a migração de umidade para as demais dependências.  

 Instalar exaustores de ar nos banheiros e cozinha.  

 

ELIMINAÇÃO DO MOFO: Com o aparecimento de mofo, uma limpeza superficial pode eli-
minar os esporos, gerando a impressão de que o mofo foi eliminado. Todavia, somente a 
eliminação dos fungos é que pode garantir o desaparecimento e a não expansão do mofo. 
Para isso, é necessária a aplicação de produtos anti-mofo específicos para esta finalidade. 
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4. PROJETOS 

4.1 RELAÇÃO DE PROJETISTAS 

               PROJETISTAS  

 Projeto Empresa Endereço Contato Crea/CAU 

ARQUITETÔNICO 
Porto 5 Investimentos 
Imobiliários Ltda 

Av. Dom Pedro II, 9a 
Arq. Gabriela, De 
Assis Brasil 

A65513-9 

ESTRUTURAL 
Antunez & Antunez 
Projetos E Consultoria 
Ltda 

Rua Felipe Dos Santos, 199 
Eng. Everardo Da Luz 
Antunes 

RS051251 

HIDROSSANITÁRIO E 
GLP 

Termogás Rua Rafael Pinto Bandeira, 960a Arq.Helén M. Da Silva 
143510-8 

ELÉTRICO, TELEFÔNICO 
E SPDA 

Energy Energia Sul  
Eng. Rogério Da 
Silveira Freitas 

146900 

FUNDAÇÕES 
Antunez & Antunez 
Projetos E Consultoria 
Ltda 

Rua Felipe Dos Santos, 199 
Eng. Everardo Da Luz 
Antunes 

RS051251 

PPCI Dias Gomes Rua Gomes Carneiro, 1931 
Eng. Pablo Dias 
Gomes 

RS 
207520D 

4.2 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

 SAMU, Emergência Clínica = 192 

 CEEE (Energia Elétrica) = 196 

 POLICIA MILITAR = 190 

 POLICIA CIVIL = 147 

 DEFESA CIVIL (desastres naturais, humanos...) = 199 

 SANEP (Cia. De Saneamento) = (53) 3026-1144 

 IBAMA = 152 

 BOMBEIRO = 196 

 

5. OPERAÇÃO, USO E LIMPEZA 

Com o intuito de manter o padrão de qualidade dos imóveis da PORTO 5 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é importante que o usuário utilize de forma correta 
todas as instalações, fazendo uso correto e as manutenções especificadas neste manual, 
para que se alcance o desempenho desejado. Assim haverá um menor desgaste de 
materiais e peças, evitando-se a danificação e o envelhecimento precoce das partes do 
imóvel. 

A seguir estão descritos os cuidados nas operações, uso e limpeza do imóvel. 
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5.1 SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS 

5.1.1 Registros 

 O abastecimento de água da unidade é controlado por registro. Em caso de 
emergência ou quando houver a necessidade de realizar algum reparo na rede, o 
registro correspondente a unidade específica (apartamento) deve ser fechado, este 
encontra-se no abrigo de hidrômetros localizado no circulação do pavimento de cada 
unidade (apartamento), conforme previamente explicado no item 3.1 deste manual. 
Em caso de fazer necessitário o corte de abastecimento de água em toda a unidade 
(apartamento), o registro geral de entrada de água (localizado junto ao medidor no 
Hall do andar) deverá ser fechado, sua localização especifica segue conforme 
descrita no item 3.1 deste manual. 

 O sistema de bloqueio de agua da unidade (apartamento) é composto por válvula de 
esfera com manopla de fechamento e deverá ser fechado apenas em casos de 
urgência (viagem prolongada ou reparo geral na rede do apartamento), caso contrário, 
diminuirá seu tempo de vida útil. 

 Em caso de necessidade de furação nas paredes ou manutenção nas tubulações, é 
obrigatório consultar o PROJETO ARQUITETÔNICO, o PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO e o PROJETO ELÉTRICO, onde consta por ambiente as áreas 
de riscos, onde os danos causados pela perfuração são de responsabilidade única e 
exclusiva do mutuário, assim, isentando a construtora de responsabilidade. 

 O registro geral não poderá ser utilizado para controle de vazão da pressão da 
água no apartamento, sob pena de perda da garantia. 

 Para limpeza dos registros utilize flanela ou esponja suave e sabão neutro; 

 Não utilize produtos abrasivos, elementos metálicos, sapólio e palha de aço causarão 
danos às peças; 

 Não causar esforços nos registros como: amarrar cordas do varal, apoiar-se, pendurar 
balde cheio de água e roupas, etc., danificam o material, suas conexões e tubulações 
embutidas na parede, causando vazamentos; 

 Durante o manuseio dos registros não se deve forçá-los, pois isso com o decorrer do 
uso, danificará as suas vedações internas e provocará vazamentos; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das características 
originais dos registros ou uso inadequado. 

5.1.2 Metais Sanitários 

 Para limpeza superficial dos metais sanitários, utilize uma flanela para retirado do pó, 
toda semana; 

 Para limpeza superficial para retirar marcas de mão/gordura, utilize sabão neutro e 
esponja macia, toda semana; 

 Executar limpeza superficial através de cera automotiva a base de silicone (Grand 
Prix, por exemplo), para remover o brilho superficial e isolar a camada de banho 
galvanizado de efeitos da atmosfera mais agressiva, a cada trimestre; 

 Não utilize produtos abrasivos, elementos metálicos, sapólio e palha de aço causarão 
danos às peças; 
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 Durante o manuseio de torneiras não se deve forçá-las, pois 
isso com o decorrer do uso, danificará as suas vedações internas e provocará 
vazamentos; 

 Não causar esforços nas torneiras como: amarrar cordas do varal, apoiar-se, 
pendurar balde cheio de água e roupas, etc., danificam o material, suas conexões e 
tubulações embutidas na parede, causando vazamentos; 

 O proprietário deve ficar sempre atento a possíveis vazamentos nos sistemas 
hidrossanitário de seu imóvel; 

 ANUALMENTE é recomendada a substituição dos vedantes dos misturados (anel de 
vedação em borracha); 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das características 
originais dos metais sanitários, uso inadequado ou falta de manutenção preventiva; 

5.1.3 - Bacias Sanitárias com Caixa Acoplada 

 A limpeza das louças sanitárias deve ser efetuada somente com água, sabão e 
desinfetante. É proibido o uso de produtos abrasivos e esponjas de aço, pois 
danificarão as peças e os rejuntes; 

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

 Quando for executado o rejuntamento, deve-se deixar sem utilização por um período 
de 24 horas, de forma a permitir a “pega” do material; 

 Caso necessário, a troca do reparo da válvula devido ao desgaste natural, deverá ser 
feita com peças obtidas na assistência técnica do fabricante e por profissional 
qualificado e com competência técnica; 

 Nunca utilize o vaso sanitário para descartar objetos como: fraldas descartáveis, 
absorventes, papel higiênico, cotonetes, fio dental e outros materiais que não 
podem ser classificados como lixo sanitário, pois tais objetos poderão causar 
obstruções e rompimento das instalações de esgoto; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das características 
originais dos materiais, uso inadequado ou falta de manutenção preventiva; 

 

5.1.4 Ralos e Sifões 

 Faça limpeza a cada 03 (meses) nos ralos para a retirada de material indesejável, 
como fios de cabelo, papel, palitos, etc. Para efetuar a limpeza basta remover o ralo 
através da lingueta. Após a limpeza encaixe-o perfeitamente para não ter retorno de 
cheiro. 

 É proibido jogar gordura, objetos pontiagudos ou resíduos sólidos nos “ralos” das 
pias/lavatórios ou tanque. Manter a pia da cozinha sempre protegida com a grelha 
separadora de resíduos. 

 É proibido fechar os ralos com pisos, armários ou qualquer objeto, pois em possíveis 
manutenções, será de total responsabilidade do proprietário a liberação do mesmo 
(seja removendo o piso ou objeto existente ou ainda desmontando o armário e 
assumindo as custas). 
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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. 

 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; 

 Limpe a cada três (03) meses ou quando perceber deficiência no escoamento da 
água, os sifões das pias da cozinha e dos banheiros, para um melhor desempenho 
do sistema de esgoto; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das características 
originais dos materiais, uso inadequado ou falta de manutenção preventiva; 

 

5.1.5 Tanques 

 Não colocar sobrepeso no tanque; 

 Não jogar gordura, produtos químicos, objetos pontiagudos ou resíduos sólidos nos 
“ralos” dos tanques. Manter o tanque sempre protegido com a grelha separadora de 
resíduos. 

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

 Quando for executado o rejuntamento, deve-se deixar sem utilização por um período 
de 24 horas, de forma a permitir a “pega” do material; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das características 
originais dos materiais, uso inadequado ou falta de manutenção preventiva. 

5.1.6.  Instalações de equipamentos hidráulicos: 

 Instalação de chuveiros elétricos que necessitem de prolongador na espera 

hidráulica, deverá ser utilizado prolongador metálico com tamanho apropriado e com 

sistema de vedação adequado, a instalação deverá, obrigatoriamente, ser realizada 

por técnico qualificado, sob pena da perda de garantia para quaisquer tipos de 

problemas oriundos deste ponto de consumo. 

 Troca de metais (torneiras) e ou instalação de pontos adicionais, devera ser 

realizada obrigatoriamente por técnico devidamente qualificado na área e com 

condição de disponibilizar serviço de garantia, em caso de uso de prolongamento na  
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espera hidráulica, deverá ser utilizado prolongador metálico com tamanho 

apropriado e com sistema de vedação adequado, em caso de vazamento por 

instalação inadequada ou fora dos padrões propostos, ocorrera a perda de garantia 

total do ponto de consumo alterado. 

 Em caso de uso de prolongamento nas esperas hidráulicas da unidade 

(apartamento), deverá ser utilizado, (obrigatoriamente) prolongador do tipo metálico, 

com tamanhos apropriados ao tipo de uso e com sistema de vedação adequado para 

a perfeita vedação, em caso de vazamento por instalação inadequada ou fora dos 

padrões propostos, ocorrera a perda total de garantia hidráulica dos pontos alterados, 

ficando assim sobre responsabilidade do usuário o teste e reparação de quaisquer 

tipos de problemas ocasionados em sua ou demais unidades afetas por vazamentos 

ou quaisquer problemas oriundos desta instalação. 

5.2 SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS 

 Na parede da sala encontra-se o Quadro de Distribuição de Luz (QDL) que controla 
toda a energia elétrica da unidade. Este é constituído de vários circuitos, protegidos 
por disjuntores que se desligam automaticamente no caso de sobrecarga ou curto-
circuito. 

 Caso ocorra o desligamento de algum disjuntor: desconecte os equipamentos 
ligados ao circuito e chame um técnico; 

 Cada disjuntor atende a pontos específicos indicados no próprio Quadro de 
Distribuição de Luz, conforme abaixo. 
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CUIDADOS COM ENERGIA ELÉTRICA 

 Em caso de INCÊNDIO desligue a chave geral do Quadro de Distribuição de Luz; 

 Caso ocorra o desligamento do Disjuntor Geral chame um técnico capacitado; 

 Recomenda-se a utilização de proteção individual, estabilizadores e outros, para 
equipamentos mais sensíveis, como por exemplo o computador, aparelhos de som, 
etc.; 

 Não é permitida a utilização de equipamentos com cargas superiores as previstas 
em projeto, conforme Quadro de Cargas e Circuitos acima; 

 Para qualquer modificação nas instalações elétricas, desde que não altere as 
cargas previstas para cada disjuntor, consulte um profissional capacitado e observe 
os projetos elétricos originais que estão à disposição do condomínio. Caso ocorra 
alteração, a mesma deverá ser registrada no Manual do Proprietário; 

 Como medida de manutenção preventiva, verifique anualmente as conexões do 
quadro de disjuntores e do sistema de acionamento da energia elétrica; 

 Não é permitido trocar os disjuntores existentes, conforme o Quadro de Cargas e 
Circuitos; por outros de amperagens maiores, pois acarretará em sobrecargas não 
previstas em projeto e danificará o sistema elétrico do empreendimento. 

 Não manusear aparelhos elétricos em contato com a água, pois ocasionará 
acidentes fatais. 

 Não usar “tês’’, “benjamins” ou réguas (dispositivos com que se ligam vários 
aparelhos a uma só tomada), pois eles também provocam sobrecargas. 

 Para instalação de quaisquer equipamentos elétricos contrate um técnico 
especializado. 

 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das 
características originais dos disjuntores, fios, tomadas, interruptores e outros 
componentes das instalações elétricas originais, uso inadequado ou falta de 
manutenção preventiva. 

 

PROBLEMA 
 
Parte da instalação 
não funciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO CORRETIVA 
 
Verificar no quadro de distribuição se a chave daquele circuito está 
desligada. 
Em caso afirmativo, solicitar a assistência de um técnico 
capacitado, pois duas possibilidades ocorrem: 
 
A chave está com defeito e é necessária a sua substituição por uma 
nova. 
 
Existe algum curto-circuito na instalação e é necessário o reparo 
deste circuito. 
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Eventualmente pode ocorrer a “falta de uma fase” no fornecimento 
de energia, problema este da Concessionária de energia (CEEE), 
o que faz com que determinada parte da instalação não funcione. 
Nestes casos, somente a concessionária terá condições de 
resolver o problema, após solicitação do consumidor. 

 

5.3 VEDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES 

5.3.1 Paredes de Concreto Armado 

 Para fixar quadros, prateleiras ou outros objetos similares nas paredes é permitida 
a utilização de buchas S6 à S10, sendo necessário consultar antes o item 8 – 
ANEXOS, subitem 8.3 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO, subitem 8.4 – PROJETO 
ELÉTRICO, a fim de se evitar danos às instalações elétricas e hidráulicas, 
embutidas nos mesmos; 

 Evite instalar armários nas paredes externas do apartamento. Caso seja necessário, 
criar isolamento com manta aluminizada, minimizando assim, o aparecimento de 
mofo e bolor nos armários. Isso ocorre devido à grande variação de temperatura 
existente no ambiente interno (apartamento) e o externo (meio ambiente), bem 
como a grande oscilação da temperatura em um mesmo dia, somados a falta de 
ventilação necessária para a renovação do ar. 

5.3.2 Box dos banheiros / Cozinha / Área de serviço  

 Recomendam-se cuidados especiais por ocasião de alterações que possam influir 
nas condições de permeabilidade das superfícies tratadas (banheiros/cozinha/área 
de serviço) tais como substituição de pisos, colocação de fixadores de portas nos 
pisos, telas de proteção, etc. 

 Inspecionar anualmente os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e 
peças sanitárias, pois através das falhas nos mesmos, poderá ocorrer infiltração de 
água; 

 Caso haja danos à impermeabilização, não executar os reparos com os materiais e 
sistemas diferentes do aplicado originalmente, pois a incompatibilidade pode 
comprometer o bom desempenho do sistema; 

 Quando for executado o rejuntamento, deve-se deixar sem utilização por um 
período de 24 horas, de forma a permitir a “pega” do material; 

 No caso de defeitos de impermeabilização e de infiltração de água, não tente você 
mesmo resolver o problema, chame um profissional habilitado e qualificado para a 
função; 

 
PERDA DE GARANTIA 
 

 Se forem danificados, alterados ou reparados pisos e paredes nas áreas 
impermeabilizadas; 
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 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a 
manutenção preventiva necessária. 

 

5.4 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

5.4.1 Azulejo e Pintura 

 Limpe os revestimentos cerâmicos com pano úmido e detergente comum de PH 
neutro. 

 Não use produtos de limpeza que contenham ácidos ou abrasivos – saponáceos ou 
palha de aço – pois danificarão o esmalte das peças; 

 Não use produtos aditivados com limão, flúor, hidróxido de potássio, ácido 
fluorídrico, ácido muriático e etc. (exemplo: produtos para limpeza de alumínio, para 
retirar ferrugem ou xampu para pedras naturais), consulte o rótulo dos produtos 
antes de usá-los; 

 Nunca utilize esponjas ou outro material áspero para a limpeza; 

 Não utilize água sanitária para a limpeza dos rejuntes, pois diminuirá o tempo de 
vida útil e a remoção do mesmo, ocasionando infiltração na parede; 

 Inspecione anualmente os rejuntes das paredes, o desgaste pelo tempo de uso 
pode ocasionar infiltração de água; 

 Quando for executado o rejuntamento, deve-se deixar sem utilização por um 
período de 24 horas, de forma a permitir a “pega” do material; 

 Recomenda-se que a cada 02 (dois) anos seja refeito o rejunte desses locais, se 
necessário e para esse trabalho utilizar materiais apropriados existentes no 
mercado e mão de obra especializada; 

 As paredes não são laváveis. A presença excessiva de água poderá causar 
manchas, mesmo se aplicadas com uso de esponjas; 

 Nunca usar álcool sobre tinta látex; 

 Com o passar do 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; 

 Recomenda-se uma nova pintura a cada 03 (três) anos; 

 Procure instalar os armários de 3 a 5 cm das paredes, forro ou laje, criando 
ventilação constante; 

 Principalmente nos períodos de inverno ou chuva, procure manter os ambientes 
bem ventilados para evitar o surgimento de mofos nas paredes; 

 Limpar utilizando apenas um pano umedecido com água e sabão neutro; 

 Não esfregar a parede. 
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 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após 
alteração dos materiais (azulejos, rejuntes e pinturas) originais, uso inadequado e 
ou falta de manutenção preventiva; 

 A cada 02 (dois) anos sejam lavadas as paredes externas. Para esse trabalho 
utilizar mão de obra especializada; 

5.5 PISOS 

5.5.1 Piso Cerâmico 

 Não use nos pisos cerâmicos e porcelanatos, 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 deve ser feita com água e detergente neutro, utilizando pano úmido ou 
esponjas macias; 

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

 

5.6 COBERTURAS 

5.6.1 Telhados, Lajes, Calhas, Rufos e Contra-Rufos 

Estes devem ser inspecionados mensalmente para ajustes ou vedação dos pontos de 
fixação das telhas. Limpeza e desobstrução das telhas, evitando comprometer o escoamento 
das águas pluviais. 

       Efetuar uma vistoria em dias de chuva sob a cobertura para identificar pontos de 
infiltração de água, telhas quebradas e etc. A vistoria sobre a cobertura deverá ser feita em 
dias de sol para identificar as condições de fixação das telhas, rufos, pingadeiras, calhas e 
tubulação de ventilação. Esta área deverá estar livre de materiais estranhos ao ambiente. 
Os alçapões e portas de visita devem passar por uma revisão periódica com atenção ao 
estado de conservação (ferrugem) e a lubrificação das dobradiças. 

 

CUIDADOS E MANUTENÇÕES: 

 Não utilizar lava jato para limpeza das coberturas; 

 Ao circular sobre as coberturas de fibrocimento pisar somente no alinhamento dos 
parafusos de fixação (por cima das terças metálicas). Jamais pisar no meio dos 
vãos das telhas. Utilize de 2 tábuas de 30cm para qualquer trânsito sobre as telhas 
para amenizar o risco de danos a estas. Jamais pisar em calhas ou rufos. 

5.7 JARDINS E PAISAGISMO 

A manutenção da grama, árvores e arbustos será feita por parte da Incorporadora e 
Construtora, até a entrega da obra. Após esse período a responsabilidade passa a ser dos 
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condôminos, sendo recomendado a estes que molhem 
frequentemente as plantas, principalmente em períodos quentes, e que a manutenção ocorra 
mensalmente, com cortes e limpeza das árvores e gramas e adubação das áreas mais 
fracas. 

5.8 ESQUADRIAS E VIDROS 

5.8.1 Esquadrias de Alumínio – Janelas  

 Faça a limpeza mensalmente dos trilhos e cerdas; 

 Use apenas água e sabão neutro quando necessário; 

 Ao limpar, faça movimentos suaves, sem aplicar força principalmente nas persianas 
tomando o cuidado para não fazer movimentos horizontais, desalinhando-as e 
prejudicando o seu funcionamento; 

 Não use produtos químicos, tais como solventes e ácidos; 

 Mantenha os trilhos das Janelas limpos: utilize um pincel de cerdas macias; 

 Evite acúmulo de poeira para melhor desempenho e vida útil; 

 Para melhor conservação e desempenho, é necessária revisão anual de portas e 
janelas; 

 Respingos de: tinta, cal, ácido, cimento ou gesso, podem danificar a esquadria de 
Alumínio; caso isso ocorra, limpe imediatamente com pano úmido e seque em 
seguida com flanela seca. 

 Não instale cortinas, persianas, aparelhos de ar-condicionado, etc., na estrutura da 
esquadria; 

 Em caso de chuva, feche e trave as esquadrias de Alumínio; 

 Em caso de chuva muito forte e com vento, o usuário deverá além de fechar todas 
as janelas, fechar todas as portas dos ambientes internos e externos, melhorando 
assim o desempenho de estanqueidade das esquadrias de Alumínio; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das 
características originais, limpeza ou uso inadequado e falta de manutenção 
preventiva das esquadrias de Alumínio. 

5.8.2 Portas de Madeira  

 Para melhor conservação, limpe sempre as portas MDF com pano úmido e sabão 
neutro, não utilize produtos à base de álcool ou solventes. 

 Não permita o contato de água com a parte inferior das portas – especialmente em 
áreas molhadas (banheiros e área de serviço), pois diminuirá o tempo de vida útil 
delas. Para evitar que isso ocorra, mantenha estes ambientes úmidos bem 
ventilados. 

 Batidas ou esforços desnecessários nas fechaduras ou portas podem causar: dano 
à regulagem das dobradiças e fechaduras, trincas nos batentes, trincas nas 
guarnições, empenamento das portas e até mesmo fissuras nas paredes. 
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 Para maior durabilidade das portas, lubrifique anualmente as 
linguetas, fechos, maçanetas e dobradiças das portas, bem como, faça o reaperto 
dos parafusos das mesmas 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das 
características originais das portas e fechaduras, limpeza inadequada e má 
utilização das mesmas.  

5.8.3 Vidros 

 Não é permitido batidas/pancadas nos vidros e nos caixilhos; 

 Para limpeza utilize álcool ou produtos específicos que tragam em seus rótulos a 
indicação para limpeza de vidros e a garantia do mesmo; 

 Não passe ou esfregue nenhum material cortante (estilete, facas, pregos) nos vidros 
para remoção de cola, adesivos ou sujeiras, pois riscará os vidros; 

 Cessam as garantias previstas, a qualquer tempo, após alteração das características 
originais dos vidros (instalação de filmes protetores, etc.), uso de produtos 
inadequados para limpeza e ou falta de manutenção preventiva; 

 

5.9 PEDIDO DE LIGAÇÕES PÚBLICAS 

Solicitação de Ligação de Energia Elétrica 

Solicite a ligação da energia de seu apartamento diretamente com a CEEE. Você poderá ir 
até uma unidade de atendimento presencial ou pelo 0800. 

 

Para solicitar uma ligação nova é necessário informar: 

1. Que passa rede elétrica na rua e que o padrão de entrada está pronto; 

2. Que se trata de ligação nova em um apartamento; 

3. Corrente do disjuntor de proteção do Quadro de Distribuição do Apartamento = 40A 
monofásico; 

4. Corrente do disjuntor de proteção do apartamento no quadro de medidores = 50A 
monofásico; logo, os pedidos de ligação feitos na concessionária local (CEEE-D) 
devem ser monofásicos. 

5. A relação de equipamentos/carga a ser utilizada no imóvel – (ex. quantidade de 
lâmpadas, TV etc.); consultar Quadro de Cargas. 

6. O endereço completo do imóvel, com ponto de referência. 

7. Pessoa física – originais ou cópia autenticada do CPF e da Carteira de Identidade ou 
outro documento oficial com foto. Para estrangeiros, CPF e Passaporte. 

Pessoa jurídica – originais ou cópia autenticada do cartão do CNPJ e da Inscrição 
Estadual, quando possuir. Contrato ou Estatuto e documentação que habilite o representante 
legal da empresa (alteração do contrato social ou ata de nomeação). 

O prazo para atendimento de um pedido de ligação nova, conforme artigos 30 e 31 
da Resolução 414/10/ANELL, em área urbana é de até 03 (três) dias úteis para a vistoria, a 
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partir do pedido, mais 2 (dois) dias úteis para a execução do serviço, 
a partir da aprovação da vistoria. Os casos de carga declarada igual ou superior a 26.000 
Watts, ficam condicionados a estudo de viabilidade técnica por parte de Cia. 

A concessionária fará medições individuais mensais diretamente no quadro de 
medidores instalado do lado externo de cada bloco. 

Solicitação de Ligação de Água 

A concessionária SANEP fará medição geral no cavalete da entrada do 
empreendimento. A leitura individual dos apartamentos e o rateio será feito pela 
administradora de condomínio.  

 

6. MANUTENÇÃO  

 É no momento do recebimento das chaves que se iniciam as responsabilidades do 
proprietário, relacionada a manutenção das condições de estabilidade, segurança e 
salubridade do imóvel. Para manter tais condições em um nível normal, este Manual 
traz uma série de recomendações para o uso adequado do mesmo. 

 As normas estabelecidas neste manual e no regulamento interno devem ser 
cumpridas por todos os moradores da edificação, sendo o proprietário ou apenas um 
usuário do imóvel. O morador se obriga por si e seus dependentes, empregados ou 
visitantes, a cumprir e fazer cumprir as regras da Convenção de Condomínio, pois 
concorda expressamente, com todos os seus termos, sem exceção/oposição de 
qualquer espécie. 

 Enquanto não habitar o imóvel, o proprietário deve manter fechados os registros de 
água, gás e os disjuntores desligados, com o objetivo de se evitar danos ao imóvel e 
a terceiros, no caso de ocorrer algum sinistro enquanto desabitado. 

 

6.1 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

Abaixo indicamos as manutenções mínimas baseadas na norma ABNT NBR 
5674:2012. 

Esse programa de manutenção foi concebido visando a área privativa do Condomínio 
Residencial Bragança. É importante ter conhecimento do que a norma recomenda para a 
área comum, com intuito de acompanhamento da realização das mesmas e 
consequentemente da conservação do seu patrimônio.  

A CADA MÊS 

Sistema 
Elemento / Com-
ponente 

Atividade Executado por: Responsável Documentos 

Instalações Hi-
dráulicas 

Louças e Metais  

Limpeza dos ralos e 
grelhas das águas plu-
viais e calhas; e diaria-
mente em época de 
chuvas intensas. 

Equipe de Ma-
nutenção Local 

Condomínio Registro 
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A CADA 3 MESES 

Sistema 
Elemento / Com-
ponente 

Atividade Executado por: Responsável Documentos 

Esquadrias 
(apartamentos) 

Trilhos inferiores 
Limpeza dos orifícios 
dos trilhos inferiores 

Morador ou 
Equipe de Ma-
nutenção Local 

Morador Registro 

Esquadrias 
(áreas de uso co-
mum) 

Trilhos inferiores 
Limpeza dos orifícios 
dos trilhos inferiores 

Equipe de Ma-
nutenção Local 

Condomínio Registro 

 

A CADA 6 MESES 

Sistema 
Elemento / Com-
ponente 

Atividade Executado por: Responsável Documentos 

Instalações Hi-
dráulicas 

Bacia 
hidrossanitárias 

Limpar e verificar a re-
gulagem do meca-
nismo de descarga 

Morador ou 
Equipe de Ma-
nutenção Local 

Morador Registro 

Instalações Hi-
dráulicas 

Ralos e sifões 
Verificar os ralos e si-
fões das louças, tan-
ques e pias 

Morador ou 
Equipe de Ma-
nutenção Local 

Morador Registro 

Instalações Elé-
tricas 

Quadro de distribui-
ção de circuitos 

Testar os disjuntores 
Morador ou 
Equipe de Ma-
nutenção Local 

Morador Registro 

Instalações Elé-
tricas 

Chuveiros elétricos 

Reapertar as cone-
xões elétricas e verifi-
car o estado do aterra-
mento das carcaças 

Morador ou 
Equipe de Ma-
nutenção Local 

Morador Registro 

Desratização e 
Desinsetização 

- 
Aplicação de produtos 
químicos 

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

 

A CADA ANO 

Sistema 
Elemento / Com-
ponente 

Atividade 
Executado 
por: 

Responsável Documentos 

Drenagem 
Tubulações e ralos 
de drenagem 

Inspecionar a camada 
drenante do jardim, veri-
ficando se não há obs-
trução na tubulação e 
entupimento dos ralos 

Equipe de 
Manutenção 
Local 

Condomínio Registro 

Impermeabilização Rejuntes 

Inspecionar e refazer 
onde necessário os re-
juntamentos dos pisos, 
paredes, soleiras, ralos 
e peças sanitárias 

Morador ou 
Equipe de 
Manutenção 
Local 

Morador Registro 

Revestimentos 
Revestimentos em 
argamassa 

Repintar a laje do ba-
nheiro 

Empresa es-
pecializada 

Morador 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 
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Revestimentos 
Junta de dilatação 
(dentro do aparta-
mento) 

Verificar e completar o 
rejuntamento nas juntas 
de dilatação e juntas de 
trabalho com mastique 

Empresa es-
pecializada 

Morador 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Pisos 
Piso de concreto 
(Estacionamento 
PNE) 

Verificar juntas de dila-
tação e preencher com 
mastique quando hou-
ver necessidade 

Equipe de 
Manutenção 
Local 

Condomínio Registro 

Revestimentos 
Junta de dilatação 
(no corredor) 

Verificar e completar o 
rejuntamento nas juntas 
de dilatação e juntas de 
trabalho com mastique 

Empresa es-
pecializada 

Condomínio 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Instalações Hidráu-
licas 

Tubulações, cone-
xões e metais 

Trocar os vedantes 
(courinhos) das tornei-
ras, misturadores de la-
vatório e de bidê e regis-
tros de pressão 

Morador ou 
Equipe de 
Manutenção 
Local 

Morador Registro 

Instalações Hidráu-
licas 

Tubulações, cone-
xões e metais 

Verificar, anéis o´ring 
dos registros de pres-
são 

Equipe de 
Manutenção 
Local 

Condomínio Registro 

Instalações Hidráu-
licas 

Chuveiro 
Limpar o crivo do chu-
veiro 

Morador ou 
Equipe de 
Manutenção 
Local 

Morador Registro 

Esquadrias 
Janelas dos aparta-
mentos 

Reapertar parafusos 
aparentes dos fechos 

Empresa es-
pecializada 

Morador 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Esquadrias 
Janelas dos aparta-
mentos 

Regulagem do freio 
Empresa es-
pecializada 

Morador 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Esquadrias 
Janelas dos aparta-
mentos 

Limpeza geral esqua-
dria  

Empresa es-
pecializada 

Morador 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Esquadrias 
Janelas dos corre-
dores 

Reapertar parafusos 
aparentes dos fechos 

Empresa es-
pecializada 

Condomínio 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Esquadrias 
Janelas dos corre-
dores 

Regulagem do freio 
Empresa es-
pecializada 

Condomínio 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Esquadrias 
Janelas dos corre-
dores 

Limpeza geral esqua-
dria  

Empresa es-
pecializada 

Condomínio 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Esquadrias Porta do bloco Repintar a porta 
Empresa es-
pecializada 

Condomínio 

Registro, Con-
trato e Certifi-
cado de empresa 
especializada 

Vidros  
Janelas dos aparta-
mentos 

Verificar o desempenho 
da vedação e fixação 
nos caixilhos 

Morador ou 
Equipe de 
Manutenção 
Local 

Morador Registro 

Vidros  
Janelas dos corre-
dores 

Verificar o desempenho 
da vedação e fixação 
nos caixilhos 

Equipe de 
Manutenção 
Local 

Condomínio Registro 

Instalações Elétri-
cas 

Quadro de distribui-
ção dos circuitos 

Reapertar todas as co-
nexões e eliminar pon-

Equipe de 
Manutenção 
Local 

Morador Registro 
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tos de fios que apresen-
tam sinal de superaque-
cimento 

Instalações Elétri-
cas 

Quadro de distribui-
ção dos circuitos 

Substituir chaves com 
problemas de religação 

Equipe de 
Manutenção 
Local 

Morador Registro 

Instalações Elétri-
cas 

Quadro de distribui-
ção dos circuitos 

Rever estados de isola-
mento das emendas de 
fios 

Equipe de 
Manutenção 
Local 

Morador Registro 

 

A CADA 2 ANOS 

Sistema 
Elemento / Com-
ponente 

Atividade Executado por: Responsável Documentos 

Revestimentos 
Pisos cerâmicos 
das áreas de uso 
comum 

Manutenção reco-
mendada pelo fabri-
cante (Refazer Re-
juntes) 

Empresa especi-
alizada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

Revestimentos 
Pisos cerâmicos 
dos apartamentos 

Manutenção reco-
mendada pelo fabri-
cante (Refazer Re-
juntes) 

Empresa especi-
alizada 

Morador 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

Revestimentos Paredes externas Limpeza 
Empresa especi-
alizada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

Instalações Elétri-
cas 

Tomadas, Interrup-
tores e Pontos de 
Luz 

Reapertar conexões 
e verificar estado dos 
contatos elétricos 
substituindo as pe-
ças que apresentem 
desgaste 

Equipe de Manu-
tenção Local 

Morador Registro 

 

A CADA 3 ANOS 

Sistema 
Elemento / Com-
ponente 

Atividade Executado por: Responsável Documentos 

Esquadrias 
Portas dos aparta-
mentos 

Pintar as esquadrias 
Empresa espe-
cializada 

Morador 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especia-
lizada 

Equipamento de 
proteção contra 
incêndio 

Extintores Teste de extintores 
Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especia-
lizada 

Instalações Hi-
dráulicas 

Tubulações 

Verificar gaxeta, 
anéis o´ring e estan-
queidade dos regis-
tros de gaveta e dos 
registros de esfera. 

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especia-
lizada 

Instalações Hi-
dráulicas 

Tubulações e aces-
sórios 

Verificar o diafragma 
da torre de entrada e 
a comporta do meca-
nismo de caixa aco-
plada 

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especia-
lizada 

Revestimentos 
Revestimentos em 
argamassa dos 
apartamentos 

Repintar as áreas in-
ternas do aparta-
mento 

Empresa espe-
cializada 

Morador 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especia-
lizada 

Revestimentos 
Revestimentos em 
argamassa das 

Repintar as áreas in-
ternas de uso comum  

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 
Registro, Contrato 
e Certificado de 
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áreas de uso co-
mum 

empresa especia-
lizada 

Paredes Paredes externas 

Limpar e hidrofugar 
as áreas externas e 
as fachadas da edifi-
cação 

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especia-
lizada 

 

A CADA 5 ANOS 

Sistema 
Elemento / Com-
ponente 

Atividade Executado por: Responsável Documentos 

Instalações Hi-
dráulicas 

Equipamentos hi-
dráulicos 

Limpar os filtros e efe-
tuar revisão nas válvu-
las redutoras de pres-
são conforme orienta-
ções do fabricante 

Equipe de Ma-
nutenção Local 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

Equipamentos 
industrializados 

Sistema de com-
bate a incêndio 

Manutenção recomen-
dada pelo fabricante 

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

Equipamentos 
industrializados 

Iluminação de 
emergência 

Manutenção recomen-
dada pelo fabricante 

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

Equipamentos 
industrializados 

Interfones 
Verificação no sistema 
instalado 

Empresa espe-
cializada 

Condomínio 

Registro, Contrato 
e Certificado de 
empresa especiali-
zada 

 

6.2 REGISTROS 

Os registros deverão ser feitos de acordo com o programa de manutenção do 
condomínio, conforme a norma ABNT NBR 5674:2012. Para os itens que puderem ser feitos 
por equipe interna de manutenção, os registros deverão ser feitos em um meio 
disponibilizado pelo condomínio, e, deverão conter pelo menos as seguintes informações: 

 Data de realização; 

 Descrição da manutenção; 

 Responsável pela manutenção; 

 Profissional que realizou (formação do profissional); 

 Assinaturas; 

 Data da próxima manutenção. 

 

6.3 INSPEÇÕES 

Para que as manutenções sejam consideradas válidas, o proprietário deverá 
apresentar os registros documentais (NOTAS FISCAIS) da realização das manutenções 
indicadas. 

A falta de manutenção implicará na perda de garantia sobre determinado item. 
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7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

      A Sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e 
material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para 
que eles se mantenham no futuro. 

Ações relacionadas à sustentabilidade: 

7.1.1 Uso racional da Água 

Racionalizar o uso da água não significa ficar sem ela, e sim, usá-la sem desperdício. 
Considerá-la como prioridade social e ambiental, para que a água tratada e saudável nunca 
falte em nossas torneiras. 

Cuidados simples: 

 Evitar vazamentos; 

 Regar jardins e plantas somente no período da manhã ou final de tarde; 

 Varrer calçadas e pátios e lavar apenas onde for estritamente necessário; 

 Deixar torneiras fechadas ao ensaboar roupas e louças. 

7.1.2 Uso racional da Energia Elétrica   

Evitar o desperdício de energia elétrica não significa abrir mão do conforto. Quando 
utilizada racionalmente, preserva-se os recursos naturais. 

Cuidados simples: 

 Utilize lâmpadas mais econômicas; 

 Mantenha os lustres e globos limpos; 

 Pinte os ambientes, especialmente o teto, de cor clara; 

 Não deixe as luzes acesas em ambientes onde não tem ninguém; 

 Compre equipamentos com o selo Procel de Economia de Energia, de preferência 
Categoria A; 

 Evite usar ferro de passar roupa e chuveiro elétrico (quando houver) nos horários de 
pico. 

7.1.3 Uso racional do Gás 

A ausência de informação é hoje uma das grandes responsáveis pelo desperdício de 
bens naturais. Sem conhecimento sobre o próprio consumo, muitas pessoas não possuem 
referências que possam ajudá-las a entender seus hábitos. 

Cuidados simples para uso do Fogão: 

 Forno e bocas do fogão devem estar sempre limpos; 

 Após a água ferver, cozinhe os alimentos em fogo baixo; 

 Chama amarela ou chama que apaga significa queimadores desregulados e um 
acréscimo de até 30% de gás no mês; 
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 Não coloque o fogão perto de janelas e portas, para que a 
chama não se apague e evite que o gás escape. 

 

7.2 SEGURANÇA 

RECOMENDAÇÕES PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

7.2.1 Vazamento de gás sem fogo: 

 Feche o registro de gás; 

 Afaste as pessoas do local; 

 Não acione interruptores de eletricidade; 

 Não fume e nem ascenda fósforos ou isqueiros; 

 Abra portas e janelas; 

 Entre em contato com a empresa distribuidora de gás e, casos mais graves, chame 
o Corpo de Bombeiros. 

7.2.2 Vazamento de água 

Em qualquer situação, independente do motivo, imediatamente feche o registo do 
ambiente afetado. Se o vazamento persistir, feche na sequência o registro geral do 
apartamento e chame um profissional qualificado e com competência técnica específica para 
fazer a identificação do problema e o reparo do mesmo. 

Nunca ligue equipamentos elétricos com pés e/ou mãos molhadas! 

7.2.3 Falhas no sistema elétrico 

A instalação elétrica do seu apartamento está protegida contra sobrecargas, curto-
circuito e fugas de correntes. Nestes casos os dispositivos de proteção, tais como disjuntores 
desligarão fazendo com que seja interrompido o fornecimento de energia, podendo ser 
restabelecido somente após a reparação ou eliminação do problema. 

Independente dos problemas acima citados, a má utilização dos equipamentos 
elétricos e a falta de manutenção das instalações, poderão ocasionar falhas no sistema 
elétrico. 

Em caso de dúvidas, desligue a chave geral do apartamento no Quadro de Distribuição 
de Luz e procure um técnico ou empresa especializada. 

 

7.2.4 Prevenção e combate a incêndio 

“Como proteger sua família” 

 Não fume dentro do apartamento: o cigarro é a principal causa de incêndio em casas 
e apartamentos; 

 Tenha cuidado na cozinha: é o ambiente mais perigoso do apartamento quando se 
trata de risco de incêndio; 

 Proteja os produtos inflamáveis: fluído de isqueiro, produtos de limpeza, materiais de 
lustra móveis, cera, tinta, produtos automotivos, devem ser mantidos em locais 
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arejados, fechados e longe do alcance das crianças; 

 Certifique-se que seus filhos saibam sobre segurança contra incêndios: as crianças 
devem conhecer os riscos de brincar com fósforos. Não permita que elas ascendam 
velas e incensos em seus quartos, sem a presença de um adulto em todos os 
momentos. Certifique-se de que seus filhos não operem fogão, churrasqueira e 
lareira. 

 Veja se os seus cabos elétricos: certifique-se que não estão na área de tráfego, sendo 
pisados. Não utilize as “réguas de energia”, ligando vários aparelhos em única 
tomada. 

7.2.5 Recomendações para evacuação da edificação 

 Se um incêndio ocorrer em seu apartamento, saia imediatamente. Muitas pessoas 
morrem por não acreditarem que um incêndio pode se alastrar tão rapidamente; 

 Se você ficar preso no meio da fumaça, respire pelo nariz, em rápidas inalações. Se 
possível molhe um lenço e utilize-o como máscara improvisada. Procure rastejar para 
a saída, pois o ar é sempre melhor junto ao chão; 

 Use as escadas. Fechar todas as portas que ficarem atrás de você, retardará a 
propagação do fogo. 

 Se ficar preso em um ambiente cheio de fumaça, fique junto ao chão onde o ar é 
sempre melhor e de preferência perto de uma janela, pois poderá gritar por socorro; 

 Toque a porta com sua mão. Se estiver quente não abra. Se estiver fria, faça um 
teste: abra vagarosamente e fique atrás da porta. Se sentir calor ou pressão vindo 
atrás 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 em 
baixo. Calor e fumaça devem sair por cima. Você poderá respirar pela abertura 
inferior. 

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

 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. 

 

7.2.6 Informações sobre modificações e limitações: 

 Não são permitidas alterações nos sistemas estruturais da edificação: paredes, 
vigas, lajes, fundações e contenções; 

 Não são permitidas modificações que alterem (mesmo que parcialmente) a 
fachada, tais como: mudança de cor e revestimento do prédio, substituição ou 
alterações nas esquadrias, remoção de esquadrias. 

 O uso do imóvel está limitado a ser exclusivamente residencial, sendo 
projetado, calculado e construído para este fim. A construtora não se 
responsabiliza por danos ou acidentes causados nos sistemas por 
descumprimento dessa limitação; 
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 Toda e qualquer modificação que altere ou comprometa o 
desempenho dos sistemas hidrossanitários, sistemas eletroeletrônicos, 
sistemas de gás, sistemas de automação, sistemas de comunicação e sistemas 
de incêndio, inclusive a unidade vizinha, deverá previamente ser submetida a 
análise da Incorporadora/Construtora e do Projetista, mediante a apresentação 
de um projeto elaborado e assinado por um profissional qualificado e com 
competência técnica; 

 Todas as modificações que alterem o projeto original devem ser objeto de 
documentação específica, incluindo projeto e memorial a serem elaborados 
pelo responsável técnico da mesma; 

 O Manual do Proprietário tem validade exclusiva nas condições originais da 
entrega da unidade, cabendo ao proprietário juntamente o responsável técnico, 
elaborar novo manual em caso de alterações na originalidade; 

 Quando aplicável, as modificações devem ser registradas e aprovadas nos 
órgãos competentes. 

7.2.7 Ausência prolongada no apartamento 

 Ao viajar por um longo período ou no caso de o apartamento permanecer 
desocupado por um longo período, adote os seguintes cuidados: 

 Feche o registro do gás; 

 Feche os registros de água; 

 Tire das tomadas os equipamentos eletroeletrônicos; 

 Verifique se as luzes estão apagadas; 

 Feche e trave todas as janelas e portas, inclusive os vidros; 

 Nos banheiros, abra a torneira da pia até encher o ralo com água; desta forma você 
evitará o mau cheiro causado pela passagem dos gases vindo do sistema de esgoto 
e a entrada de insetos; 

 No caso de ausência superior a 20 dias, tampe os ralos com papel; devido ao longo 
período, a água normalmente depositada no ralo se evaporará e essa providência 
impedirá a entrada de insetos. 

 

7.2.8 Para sua mudança 

Seguem algumas dicas para que sua mudança seja feita com mais tranquilidade: 

Antes da mudança: 

 Evite comprar muitos alimentos uma semana antes da mudança; 

 Descongele a geladeira um dia antes; 

 Avise a companhia elétrica com antecedência de no mínimo sete dias; 

 Avise a companhia telefônica e de água com sete dias de antecedência; 

 Tire as medidas do novo local e planeje em que lugar cada móvel deve ficar; 

 Verifique as medidas dos acessos em entrada; 
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 Programe com a administração do condomínio a data e hora 
de sua mudança; 

 Informe-se sobre as condições para mudança conforme o regimento interno do 
condomínio – reserva de espaço para caminhão, etc.; 

 Escolha uma empresa de mudança que trabalhe com caminhões fechados; 

 Informe as condições do novo local para a empresa de mudança. 

Durante a mudança: 

 Prefira levar com você os objetos de valor: joias, quadros, documentos, etc.; 

 Não leve crianças em mudanças, pode ser perigoso; 

 Pelo menos uma pessoa da família deve acompanhar a mudança de perto – 
cuidando da aproximação de estranhos; 

 Em dias de chuva os móveis precisam receber capas especiais; 

 Pague a empresa de mudança somente depois do serviço finalizado. 

 

7.3 OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SUAS LIGAÇÕES 

É importante ler e seguir atentamente as Instruções de uso dos Fabricantes dos 
equipamentos e sistemas, com a finalidade que as devidas operações e manutenções sejam 
respaldadas tecnicamente e não ocorra a perda de garantia por parte dos mesmos. 

 

7.4 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E LEGAL 

7.4.1 Projetos, manual e Quadros de Manutenção 

 Foram entregues ao síndico eleito na reunião de formação do condomínio o Manual 
do Condomínio, que faz parte de um conjunto de documentos que inclui o projeto 
arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e de prevenção contra incêndio. 

 Para o empreendimento também foi entregue um quadro para acompanhamento das 

manutenções para uma gestão planejada e manuais de operação e manutenção da 

piscina e da estação de tratamento. 

 Consulte o síndico para mais informações e cuide do seu patrimônio, certificando-se 
que as manutenções preventivas foram executadas. 

        

Estão disponíveis os seguintes projetos e documentações referentes ao seu 
apartamento: 

 ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS 

 PROJETO ARQUITETÔNICO  

 PROJETO ELÉTRICO 

 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

 PROJETOS PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
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          Essas plantas são documentos importantes que devem ser 
consultados e seguidos rigorosamente em caso de necessidade de alterações ou 
manutenções no apartamento. Elas registram as condições iniciais em que o apartamento 
foi entregue. Caso ocorra alterações, é necessário a atualização das mesmas por parte do 
proprietário. 

 O proprietário fica responsável: 

 Pelo arquivamento de documentos, garantindo o seu repasse caso venda o 
imóvel; 

 Pela guarda dos documentos legais e fiscais, durante os prazos legais; 

 Pela providência da atualização dos projetos e Manual do Proprietário. 

7.4.2 Elaboração e Entrega do Manual 

 Este Manual do Proprietário foi elaborado por um profissional técnico, de acordo 
com a Norma Brasileira ABNT NBR 14037:2014; 

 A entrega deste Manual ocorreu junto com a entrega das chaves; 

 Caso o proprietário não seja ocupante efetivo do apartamento, deverá entregar 
uma cópia do Manual do Proprietário para o usuário do mesmo, de forma que este 
atenda às instruções e prescrições contidas no Manual. 

7.4.3 Atualização do Manual 

 O proprietário é responsável pela atualização obrigatória do conteúdo deste MANUAL 
DO PROPRIETÁRIO, quando da realização de modificações no apartamento em 
relação ao originalmente entregue e documentado. 

 

Requisitos mínimos para a atualização: 

 Incluir a revisão e correção de todas as discriminações técnicas e projetos da 
edificação, além da revisão do Manual; 

 A atualização poderá ser parcial, desde que identifique de forma bem clara e 
visível no corpo do Manual os itens revisados; 

 A atualização do Manual é um serviço técnico que deverá ser realizado por 
empresa ou responsável técnico; 

 As versões desatualizadas do Manual devem ser claramente identificadas como 
FORA DE UTILIZAÇÃO, porém, guardadas como fonte de informações sobre a 
memória técnica da unidade. 

 

7.5 SEGURO 

Os apartamentos financiados já contam com um seguro embutido no financiamento, 
cujo valor é cobrado mensalmente com as prestações do financiamento. Para os 
apartamentos não financiados, ou com financiamento já quitados, o proprietário deverá 
contratar um seguro para a sua unidade. 
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8. ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS 

8.1 LISTA DE ESPECIFICAÇÕES 

 Sinalização de Incêndio e Emergência – Zeus e Dias Gomes 

 Iluminação de Emergência – G-Light 

 Extintores de Incêndio - Extintores Mocelin 

-Telefone: (46) 3534-8000 

 Tomadas e Interruptores elétricos – Iriel Duale Up 

 

 Piso – Revestimento cerâmico Pisoforte 

-Referência: Alicante 50x50 Fabricante Pisoforte 

 Paredes banheiro e cozinha - Revestimento cerâmico Realce 

-Referência: REF 32003 Qualidade A - 3 

 Louças sanitárias – Incepa / Logasa 

 Metais - Meber 

 Esquadrias – Sejal / Alumividro 

 Portas MDF Ultra – Novo Millenium 

 Batentes e guarnições - Novo Millenium 

 Fechaduras / dobradiças - Pado 

 Caixa de Correio – não definido 

 Pintura interna - Kresil          

-Referência: Tinta Acrilica Branco Gelo Kresil                                                                

 Pintura externa – Kresil 

-Referência: ACR Quartzo Hidrorrepelente 
Cinza e Branco gelo.                                                              

 Pedras – Marmoraria Nogueira 

 Impermeabilização - kobercril 

 Telhado – estrutura – JL Gomes 
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-Referência: Telha – Brasilit ondulada 213x110#6mm 

 

 

 

“Na venda de seu apartamento, entregue este Manual ao novo 
proprietário. Em caso de locação fornecer cópia ao inquilino para melhor 
conservação e manutenção de seu apartamento.” 

 


