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1. INTRODUÇÃO 

 

Prezado Cliente,  

Este manual do proprietário foi elaborado com a finalidade de transmitir, no momento da entrega 

de seu imóvel, todas as informações referentes a sua unidade, estabelecendo desde já, as 

condições de garantia, por meio do Termo de Garantia – Aquisição e orientando-o, de forma 

genérica, sobre o uso, a conservação e a manutenção preventiva. 

 

1.1 TERMO DE GARANTIA 

Ao assinar o termo de entrega do imóvel será 

entregue o Termo de Garantia-Aquisição e o 

Manual do Proprietário contendo as informações 

de todos os materiais e os sistemas construtivos 

efetivamente empregados, e onde constam os 

prazos de garantia a partir da conclusão do 

imóvel. 

 

1.2 VISTORIA TÉCNICA 

Constitui condição da garantia do imóvel, a 

correta manutenção preventiva da unidade e das 

áreas comuns do Edifício. 

Nos termos da NBR5674, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, e do Manual do Proprietário, 

o proprietário é responsável pela manutenção 

preventiva da sua unidade e corresponsável pela 

realização e custeio da manutenção preventiva e 

inspeções prediais das áreas comuns. 

Após a entrega, a construtora poderá efetuar 

vistorias nas unidades selecionadas por 

amostragem, e nas áreas comuns, a fim de 

verificar a efetiva realização destas manutenções 

e o uso correto do imóvel, bem como avaliar os 

sistemas quanto ao desempenho dos materiais e 

funcionamento, de acordo com o estabelecido no 

decorrer deste manual, obrigando-se o 

proprietário, em consequência, a permitir o acesso 

do profissional em suas dependências, para 

proceder à Vistoria Técnica, sob pena de perda de 

garantia. 

 

1.3 SOLICITAÇÃO DE ASSITENCIA TÉCNICA 

A Construtora se obriga a prestar, dentro dos 

prazos de garantia estabelecidos, o serviço de 

assistência técnica, reparando, sem ônus os 

defeitos verificados, na forma prevista no Manual 

do Proprietário. 

 

1.4 DEFINIÇÕES 

Com a finalidade de facilitar o entendimento deste 

Manual, esclarecemos o significado das 

nomenclaturas utilizadas: 

1. Prazo de Garantia - período em que o construtor 

e/ou incorporador responde pela adequação do 

produto quanto ao seu desempenho, dentro do 

uso que normalmente dele se espera. 

2. Vida Útil- período de tempo que decorre desde 

a data do término da construção até a data em 

que se verifica uma situação de depreciação e 

decadência de suas características funcionais, de 

segurança, de higiene ou de conforto, tornando 

economicamente inviáveis os encargos de 

manutenção. 

3. Vícios Aparentes - São aqueles de fácil 

constatação, detectados quando da vistoria para 

recebimento do imóvel. 

4. Vícios Ocultos - São aqueles não detectáveis no 

momento da entrega do imóvel, e que podem 

surgir durante a sua utilização regular. 

5. Solidez da construção, Segurança e Utilização 

de Materiais e Solo - São itens relacionados à 

solidez da edificação, e que possam comprometer 

a sua segurança, nele incluídos peças e 

componentes da estrutura do edifício, tais como 
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lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação, 

contenções e arrimos. 

6. Habite-se – Documento público expedido pela 

Prefeitura do município onde se localiza a 

construção, confirmando a conclusão da obra nas 

condições do projeto aprovado. 

7. Código do Consumidor - É a lei 8078/90, que 

institui o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, melhor definindo os direitos e 

obrigações de consumidores e fornecedores, 

como empresas construtoras e/ou incorporadoras. 

8. Código Civil Brasileiro - É a Lei 10.406/2002 que 

regulamenta a legislação aplicável às relações 

civis. 

9. ABNT NBR 5674 - É a Norma Brasileira número 

5674, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, que regulamenta, define e obriga a 

manutenção das edificações. 

 

1.5 RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS 
DE CONSTRUÇÃO 

Estes defeitos como diz o próprio nome, são 

aparentes ou visíveis, de fácil percepção. 

Por ocasião da entrega do condomínio para o 

sindico, deverá ser feita uma vistoria conjunta e 

acertados com a construtora os eventuais reparos 

a serem efetuados, bem como os prazos para as 

reparações. Isto feito cessa a responsabilidade da 

construtora com relação a este tipo de defeito. 

A- Pelos defeitos ocultos (vícios 
redibitórios) 

Estes defeitos são os que aparecem com o uso. 

São defeitos que atentam à solidez e segurança 

dos edifícios ou construções consideráveis. 

Poderão ser reclamados no prazo de 1(um) ano 

de acordo com art. 445, § 1º do Código civil 

brasileiro. 

Exemplos de tais defeitos são os seguintes: 

 Funcionamento das instalações de água quente 

e fria; 

 Funcionamento das instalações sanitárias; 

 Funcionamento das instalações elétricas e 

telefônicas; 

 Vazamento; 

 Impermeabilizações; 

 Funcionamento do sistema de comunicação e 

segurança; 

 Funcionamento das instalações de gás. 

B- Pelos defeitos que afetam a solidez e 
segurança 

O artigo 618 do código civil dispõe: “nos contratos 

de empreitada do edifício ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e 

execução responderá, durante o prazo irredutível 

de (cinco) 5 anos, pela solidez e segurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, como do 

solo”. 

Trata-se, portanto, da responsabilidade do 

construtor por força da qual responde ele, pelo 

prazo de cinco anos após a entrega e recebimento 

da obra construída, por vício ou defeito que possa 

afetar a solidez e segurança da construção. 

Portanto, em face do dispositivo legal acima 

referido, são pressupostos necessários à 

responsabilidade do construtor: 

Que o defeito ou vicio ameace a solidez e 

segurança da obra. 

Que a falta de solidez e segurança decorra do 

projeto ou plano, do solo ou dos materiais; 

Que o aparecimento de qualquer um dos itens 

referidos ocorra dentro do prazo de cinco anos. 

Então se os danos forem causados por falta de 

solidez e segurança da obra, dentro do período de 

responsabilidade do empreiteiro, ele deverá fazer 

as devidas reparações (RT. 148/358). Como está 

em jogo o interesse privado, nada consta que os 

contratantes alterem este prazo para mais ou 

menos (revista de direito 76/71). Este prazo de 

decadência quinquenal é de simples garantia 

extracontratual, de natureza legal, para 

resguardar a coletividade do risco da edificação 

(RT.535/151, RF 130/192).  

Logo, durante seu curso, o empreiteiro deverá 

responder pela solidez e estabilidade da obra. 
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Abrangência da garantia 

1 - A garantia abrange a solidez e estabilidade da 

construção, a qualidade dos materiais 

empregados, dos equipamentos utilizados, bem 

como a qualidade dos serviços de instalação 

desses materiais e equipamentos. 

1.1. Os materiais, equipamentos ou serviços 

reconhecidos como defeituosos serão substituídos 

ou reparados pela equipe de manutenção da 

Incorporadora e/ou Construtora ou por seus 

prepostos autorizados. 

1.2. Os materiais e equipamentos substituídos 

são de propriedade da Incorporadora e/ou 

Construtora. 

1.3 Todos os materiais ou equipamentos 

substituídos e todos os serviços executados, 

cobertos pela garantia, serão gratuitos. 

2. Para alguns equipamentos, a garantia é 

assumida pelos seus fabricantes e as reclamações 

deverão ser a eles dirigidas, como por exemplo: 

2.1 Todos os equipamentos eletrônicos ou 

eletromecânicos do imóvel (interfones, antenas 

coletivas, portões automáticos, bombas, motores, 

equipamentos de som, vídeo ou telecomunicação, 

etc.). 

2.2 Equipamentos de segurança contra incêndio 

e de emergência; móveis, elementos de 

decoração e eletrodomésticos que integrem a 

unidade ou as áreas comuns do imóvel. 

3. São condições para a garantia se efetivar: 

3.1. Que a reclamação seja feita através da 

Central de relacionamento, imediatamente após a 

constatação do defeito para evitar o agravamento. 

3.2. Que o reparo seja executado pela 

Incorporadora e/ou Construtora ou por seus 

prepostos autorizados. 

3.3. Que os defeitos não resultem de desgaste 

natural dos materiais, de prolongado uso, de 

utilização inadequada, de acidentes de qualquer 

natureza, de manifestações climáticas atípicas e 

de casos fortuitos e de força maior. 

3.4 Que o imóvel tenha sido adequadamente 

usado, e tenham sido observadas as 

recomendações especificadas no “Manual de 

Operação, Uso e Manutenção do Imóvel”. 

Variações usuais inerentes a natureza do 
imóvel 

São variações usualmente observadas e 

admissíveis em decorrência da natureza do 

processo construtivo e do imóvel: 

1. Pequenas variações de qualidade ou 

quantidade nos serviços em relação ao projeto 

original e às especificações, decorrentes do 

próprio processo construtivo, que é artesanal, não 

repetitivo, não estandardizável, com emprego 

intensivo de mão de obra migrante e não 

homogênea. 

2. Deformações e fissuras decorrentes dos 

esforços solicitantes normais a que é submetido o 

imóvel (cargas, ação do vento, variação térmica, 

etc.), dentro dos limites estabelecidos pela Norma 

Técnica NB-1/78, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, para “Projeto e 

execução de obras de concreto armado”. 

3. Leves ondulações e pequenas fissuras nos 

revestimentos de gesso liso sobre alvenaria 

(paredes e tetos) ou nos revestimentos de 

fachada. 

4. Diferenças de cor, tonalidade ou textura em 

elementos de origem mineral e vegetal, tais como 

madeira, pedra, mármores e granitos, ou 

materiais que procurem imitá-los. 

5. Deformações próprias das peças em madeira, 

que não prejudiquem o seu uso, ou não 

ocasionem acentuado prejuízo estético. 

 

Prazos de garantia 

Os prazos de garantia dos materiais e serviços são 

previstos pelo Código Civil Brasileiro, Código de 

defesa do consumidor e pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, e estão especificados 

no “Manual de Operação, Uso e Manutenção do 

imóvel”, no item Garantias e Responsabilidade do 

proprietário. 

Os prazos têm início a partir da data da entrega 

do edifício (assembleia de constituição do 
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condomínio), da convocação expressa expedida 

pela Incorporadora e/ou Construtora para o 

recebimento do imóvel, o que primeiro ocorrer, e 

não se alterem em relação a cessionário na 

hipótese de cessão e transferência do mesmo 

imóvel. 

Prazo para preparo dos defeitos 
constatados 

Em conformidade com o artigo 18, parágrafo 2°, 

da Lei n° 8078/90, fica expressamente 

convencionada entre as partes, adquirente e 

Incorporadora e/ou Construtora, a ampliação do 

prazo para a conclusão dos reparos em até 180 

dias contados a partir da data de notificação do 

defeito, estando estes períodos compreendidos 

dentro dos prazos de garantia. 

Extinção e perda da garantia 

1. A garantia se extingue pelo decurso de sua 

validade. 

2. A perda da garantia ocorre a qualquer tempo, 

em se verificando uma das seguintes hipóteses: 

2.1 A inobservância de qualquer uma das 

recomendações constantes no “Manual de 

Operação, Uso e Manutenção do Imóvel”, e na 

NBR 5674, no que diz respeito à manutenção 

preventiva correta para imóvel habitado ou não. 

2.2. Se, nos termos do artigo 393 do Código 

Civil, ocorre qualquer caso fortuito, ou de força 

maior, que impossibilita a manutenção da garantia 

concedida. 

2.3 Modificações no imóvel, pelo adquirente ou 

usuário, alterando o projeto original. 

2.4 A execução dos serviços de revisão, 

consertos ou reparos por pessoal não autorizado 

pela incorporadora e/ou construtora, com 

fornecimento de materiais e serviços pelo 

adquirente ou usuário. 

 

 

2.5. Se houver danos por mau uso, ou não 

respeitando os limites admissíveis de sobrecarga 

nas instalações e estruturas. 

2.6. Se o adquirente ou usuário não permitir o 

acesso do profissional destacado pela 

Incorporadora e/ou Construtora, nas 

dependências do imóvel, para proceder à vistoria 

técnica. 

2.7. Se forem identificadas irregularidades na 

vistoria técnica e as devidas providencias 

sugeridas não forem tomadas por parte do 

adquirente, usuário ou condomínio. 

2.8 A utilização do imóvel de maneira diversa à 

prevista pelo projeto ou pela Convenção de 

Condomínio. 

2.9 A não realização de obras (ou serviços) 

periódicas de manutenção preventiva no imóvel, 

pelo adquirente ou usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma 
 

ATENÇÃO: Caso seja executada a reforma no seu 
imóvel, tome os seguintes cuidados:  

• O imóvel foi construído a partir de projetos 

elaborados por empresas especializadas, 
obedecendo a Legislação Brasileira de Normas 

Técnicas. A Construtora e/ou incorporadora não 
assume responsabilidade sobre mudanças 

(reformas), e esses procedimentos acarretam 
perda da garantia;  

• Alterações das características originais do 

imóvel podem afetar o seu desempenho 
estrutural, térmico, acústico, etc., bem como nas 

unidades vizinhas, demais áreas comuns e 
desempenho dos sistemas do edifício e, portanto, 

devem ser feitas sob orientação de 

profissionais/empresas qualificadas para tal fim e 
o condomínio comunicado antecipadamente;  

• Consulte sempre pessoal técnico para avaliar as 
implicações nas condições de estabilidade, 

segurança, salubridade e conforto, decorrentes 
de modificações efetuadas;  

• Nunca poderão ser feitas reformas em 

elementos da fachada do edifício (Terraços, 
janelas, etc.) e nas áreas comuns do seu 
pavimento (hall e escadarias). 
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1.5 RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO 

Prazos de garantia 

Sistema 
No Ato da 

Entrega 

Especificado pelo 

fabricante (*) 
6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Equipamentos 
Industrializados 

Instalação de 
interfone 

 
Desempenho do 

equipamento 
Problema com 

a instalação 
Problema com a 

instalação 
   

Moto bomba 
/ filtro 

(circuladores 
de água) 

 
Desempenho do 

equipamento 
 

Problema com a 
instalação 

   

Automação 
de portões 

 
Desempenho do 

equipamento 
 

Problema com a 
instalação 

   

Sistema de 
proteção 

contra 
descargas 

atmosféricas 

 
Desempenho do 

equipamento 
 

Problema com a 
instalação 

   

Sistema de 
combate a 
incêndio 

 
Desempenho do 

equipamento 
 

Problema com a 
instalação 

   

Instalações elétricas 
– tomadas 

interruptores / 
disjuntores / 
campainha 

Material 

Espelhos 
danificados 

ou mal 
colocados 

Desempenho do 
material e 

isolamento térmico 
     

Interruptores    
Problema com a 

instalação 
   

Instalações elétricas 
– fios, cabos e 

tubulações 

Material  
Desempenho do 
material isolante 

térmico 
     

Serviço    
Problemas com 

a instalação 
   

Instalações 
hidráulicas – 

colunas de água 
fria, colunas de 

água quente e tubos 
de queda de esgoto 

Material  
Desempenho do 

equipamento 
     

Serviço    
Problemas com 

a instalação 
  

Danos causados 
por causa da 

movimentação 
ou acomodação 

da estrutura 

Instalações 
hidráulicas - 

coletores 

Material  
Desempenho do 

equipamento 
     

Serviço    
Problemas com 

a instalação 
   

Instalações 
hidráulicas - ramais 

Material  
Desempenho do 

equipamento 
     

Serviço    

Problemas com 
as instalações 
embutidas e 

vedação 

   

Impermeabilização      
Sistema de 

impermeabiliza
ção 
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Prazos de garantia 

Sistema 
No Ato da 

Entrega 

Especificado pelo 

fabricante (*) 
6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Instalações 
hidráulicas – 

louças / caixa de 
descarga / 
bancadas 

Material 

Quebrados, 
trincados, 

manchados 
riscados, 

obstruídos 

Desempenho do 
equipamento 

     

Serviço    
Problemas com 

a instalação 
   

Instalações 
hidráulicas – 

metais sanitários 
/ sifões / flexíveis 
/ válvulas / ralos 

Material 

Quebrados, 
trincados, 

manchados, 
riscados ou 
entupidos 

Desempenho do 
equipamento 

     

Serviço   
Problemas 

com a 
vedação 

    

Instalação de gás 

Material  
Desempenho do 

equipamento 
     

Serviço   
Tubulação 
entupida 

Problemas nas 
vedações das 

junções 
   

Esquadrias de madeira 

Lascadas, 
trincadas, 

riscadas ou 
manchadas 

 
Fechaduras e 

maçanetas 

Empenamento 
ou 

deslocamento 
   

Esquadrias de ferro 
Amassadas, 
riscadas ou 
manchadas 

  

Má fixação, 
oxidação ou 

mau 
desempenho do 

material 

   

Esquadrias de 
alumínio 

Borrachas, 
escovas, 

articulações, 
fechos e 
roldanas 

    

Problemas com 
a instalação ou 

desempenho do 
material 

  

Perfis de 
alumínio, 

fixadores e 
revestimentos 
de painel de 

alumínio 

Amassados, 
riscados ou 
manchados 

     
Problemas com 
a integridade do 

material 

Forros Gesso 
Quebrados, 
trincados ou 
manchados 

  

Fissuras por 
acomodação 

dos elementos 
estruturais e de 

vedação 

   

Telhado  

Telhas 
quebradiças 
e danificadas 

(**) 

      

Pintura /verniz / 
(interna / 
externa)  

 
Sujeira ou 

mau 
acabamento 

  

Empolamento, 
descascamento, 
esfarelamento, 
alteração de cor 
ou deterioração 
de acabamento. 
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Prazos de garantia 

Sistema 
No Ato da 

Entrega 

Especificado pelo 

fabricante (*) 
6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Vidros  
Sujeira ou 

mau 
acabamento 

  

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

   

Revestimentos de 
paredes / piso e 

teto 

Paredes e tetos 
internos 

   

Fissuras 
perceptíveis a 
uma distância 
superior a 1 

metro 

   

Paredes 
externas / 
fachadas 

   

Fissuras 
perceptíveis a 
uma distância 
superior a 1 

metro 

Infiltração 
decorrente do 

mau 
desempenho do 
revest. externo 
da fachada (ex. 

fissuras, que 
possam vir 

gerar 
infiltração) 

  

Argamassa / 
gesso liso 

   

Fissuras 
perceptíveis a 
uma distância 
superior a 1 

metro 

   

Revestimentos de 
paredes / piso e 

teto 

Azulejo / 
cerâmica / 

pastilha 

Quebrados, 
trincados, 
riscados, 

manchados, 
tonalidade 
diferente 

 

Falhas no 
caimento ou 
nivelamento 
inadequado 

nos pisos 

 

Soltos, 
gretados, com 

desgaste 
excessivo, não 
por mau uso 

  

Pedras naturais 
(mármore, 
granito e 
outros) 

Quebrados, 
trincados, 

riscados ou 
falhas no 

polimento 
(quando 

especificado) 

 

Falhas no 
caimento ou 
nivelamento 
inadequado 

nos pisos 

 

Soltos, 
gretados, com 

desgaste 
excessivo, não 
por mau uso 

  

Rejuntamento 
Falhas ou 
manchas 

  
Falhas na 
aderência 

   

Piso acabado 
em concreto 

Superfícies 
irregulares 

      

Jardins Vegetação       

Playground 
Desempenho 
equipamento 

      

Solidez e 
segurança da 

edificação 
       

Problemas com peças estruturais 
(lajes, vigas, pilares, estruturas de 

fundação, contenção e arrimos) e em 
vedações (parede de alvenaria, 

drywall e painéis pré-moldados) que 
possam comprometer a solidez e 

segurança da edificação 

(*) Prazo especificado pelo Fabricante – entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender aos requisitos especificados em 
projeto, sendo o prazo de garantia o constante dos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregues, ou 6 meses (o que for maior). 

(**). Desde que não haja indícios de colocação de antena, ventilador de teto.  
Nota 1 – Esta tabela consta os principais itens, variando com a característica individual de cada empreendimento, com base no seu memorial descritivo. 
Nota 2 – No caso de cessão ou transferência, os prazos de garantia aqui estipulados permanecerão válidos.  
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2. COMO FUNCIONA O CONDOMÍNIO 

 

Ao receber o imóvel, o proprietário torna-se 

condômino. O instrumento legal que regula os 

direitos e obrigações dos proprietários, denomina-

se Convenção de Condomínio, que se encontra 

devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

Por ocasião da primeira assembleia de 

condomínio, deverá ser aprovado o Regimento 

Interno do empreendimento, convencionado 

entre os adquirentes, o qual regerá a convivência 

diária. 

A normativa que influencia na administração de 

condomínios é bastante numerosa. Além da Lei 

4.591 de 16 de dezembro de 1964, considera-se a 

lei maior, deve-se ainda levar em conta o Código 

Civil e as leis, decretos, posturas e regulamentos 

municipais e estaduais. 

É essencial a importância da convivência 

harmoniosa entre os moradores do condomínio, 

os quais deverão permanentemente somar 

esforços em busca da compreensão e colaboração 

efetiva. 

 

2.1 Partes do Condomínio 

O Condomínio é constituído por unidade 

autônomas e áreas comuns. 

As unidades autônomas são de uso privativo do 

condomínio/adquirente, constituindo uma 

propriedade autônoma, com matrícula própria no 

registro de imóveis. 

As áreas comuns são aquelas destinadas ao uso 

coletivo de todos os condôminos. Tem por 

características a indivisibilidade, a inalienabilidade 

e a não exclusividade, ou seja, não podem ser 

divididas, amigável ou judicialmente, não podem 

ser vendidas em nenhuma hipótese, nem mesmo 

podem ser usadas exclusivamente por qualquer 

condômino. 

 

2.2 Despesas do condomínio 

Constituem despesas do Condomínio as 

decorrentes das áreas de uso exclusivo comum, e 

equipamentos comuns, e as demais previstas na 

Convenção de Condomínio e outros que venham 

a ser aprovadas. Estas despesas são rateadas 

pelos condôminos, de acordo com o estabelecido 

na mesma Convenção. 

 

2.3 Assembleias do Condomínio 

É importante a participação dos condôminos nas 

assembleias, pois a omissão não desobriga a 

aceitação das decisões nelas proferidas, de acordo 

com o artigo 24, parágrafo 1° da lei n° 4.591. 

As assembleias são, portanto, eventos de grande 

importância para os que vivem em condomínios, 

pois eles devem, inclusive, aprovar as verbas para 

as despesas e examinar as prestações de contas. 

O não comparecimento do condômino à 

assembleia pode afetar a vida social e econômica 

de sua família, ficando assim a cargo de terceiros 

as resoluções sobre a administração de seu 

patrimônio. 

 

2.4 Administração de Condomínio 

A vida do condomínio começa, praticamente, 

através da Assembleia de sua instalação. Na 

ocasião é eleito o síndico, que será um dos 

representantes dos Condôminos e Membros do 

Conselho Consultivo, na forma prevista pela 

Convenção, e são tomadas as providencias 

necessárias ao funcionamento da administração, 

tais como, a votação do Regimento Interno e a 

escolha da forma de administração a ser 

implantada, além de deliberações gerais. Os 

moradores não podem deixar toda a 

responsabilidade a cargo dos representantes 

eleitos. É imprescindível a colaboração e o apoio 

de todos. A Administração do Condomínio será 

feita pela forma prevista na Convenção de 

Condomínio. 
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2.5 Documentos em poder do Condomínio 

Os projetos executivos, arquitetônicos, de 

instalações hidráulicas e elétricas e os manuais de 

operação e garantia dos equipamentos instalados 

nas áreas comuns, estão ou estarão em poder da 

Administração do Condomínio. Havendo 

necessidade de utilizar os documentos acima 

descritos, basta que o interessado recorra a 

administração do Condomínio. 

É importante colocarmos alguns cuidados a serem 

observados, evitando problemas mais sérios: 

Não é permitida abertura de vazios nos forros de 

gesso. Conforme normas técnicas não poderão ser 

usados como depósito de materiais e tão pouco 

andar sobre eles, pois não foram dimensionadas 

para suportar sobrecarga. 

As medidas reais podem ter variação, para mais 

ou para menos, em função de interferências 

técnicas, de até 5% das cotas indicadas nas 

plantas deste manual. 

As paredes somente podem sofrer modificações 

sob consulta técnica. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Está contido neste Manual de Uso e Manutenção 

do Condomínio, as exigências cumpridas na 

execução do Edifício Residencial Puerto Montt, 

atendendo a todas as normas técnicas 

relacionadas e também as determinações da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, CELESC 

(Energia Elétrica), CASAN (água), VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, CORPO DE BOMBEIROS e empresas 

responsáveis pela telefonia no Estado. 

Lembramos que na construção existem 

componentes que merecem atenção especial, 

para garantir-lhe a vida útil desejada, sendo 

necessária por isso, a realização de manutenções 

preventivas além da sua correta utilização. 

 

3.1 ESTRUTURA E FUNDAÇÕES 

O que são? 

Um conjunto de elementos responsáveis por 

sustentar todas as cargas que serão impostas ao 

edifício, tais como, peso próprio, ação do vento e 

ocupação do imóvel, além de outras cargas 

ocasionais, distribuindo-as no solo. 

Conheça o seu imóvel 

A estrutura e as fundações foram executadas em 

concreto armado com FCK de 350kgf/cm² 

moldado no local, seguindo um projeto 

desenvolvido por profissionais especializados, 

onde as fundações são profundas, com estacas 

escavadas de concreto, realizadas por meio de 

hélice contínua. A estrutura de vigas, pilares, 

escadas e lajes em concreto armado, lajes 

maciças e nervuradas com EPS. 

Cuidados 

Numa edificação realizada em concreto armado 

não é possível retirar total ou parcialmente os 

elementos estruturais (pilares, vigas e lajes). Da 

mesma forma, não se deve sobrecarregá-los além 

dos limites previstos no projeto original, como 

construir novas paredes de alvenaria apoiadas nas 

lajes. Também não se deve sobrecarregar a 

estrutura com depósito direto de outros tipos de 

materiais como, por exemplo, instalar uma 

banheira com volume de água que ultrapassaria a 

carga numa determinada área OCASIONANDO 

FUTURAS manutenções PARA CONSTRUÇÃO. 

Sempre que houver necessidade de mudança de 

qualquer natureza em seu apartamento, consulte 

UM PROFISSIONAL DE ENGENHARIA 

LEGALMENTE HABILITADO PARA MELHOR 

ATENDE-LO. 

Manutenção 

As estruturas foram projetadas de forma a não 

requererem manutenção periódica. Porém, devido 

a imprevistos, podem ser necessários reparos e 

recuperações. 

Eventuais manutenções corretivas na estrutura 

serão de responsabilidade da construtora, sempre 
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que as mesmas estejam atendendo o prazo da 

garantia. 

Quando a ocorrência estiver fora da garantia, a 

mesma deverá ser executada por empresa 

especializada. No entanto, a construtora deverá 

ser comunicada. 

Informações Técnicas 

De acordo com projetos específicos, baseados em 

laudos de sondagem do terreno feito por firma 

especializada. 

Foi adotada fundação profundas, com estacas 

escavadas de concreto, realizadas por meio de 

hélice contínua com resistência do concreto de 

35MPA e estrutura em concreto armado 

convencional com lajes, pilares, vigas e escadas 

maciças com resistência de 35 Mpa. 

 

3.2 ALVENARIA 

O que é? 

Paredes e muros executados geralmente de tijolos 

ou blocos, ligados com argamassa, formando 

planos verticais. 

Conheça o seu imóvel 

As alvenarias do edifício foram executadas em 

blocos cerâmicos ou de bloco de vedação de 

concreto (escadarias), assentados com argamassa 

de areia cimento e aditivo. Nela estão embutidas 

as tubulações de água e esgoto, prevenção contra 

incêndios, instalações elétricas, telefônicas, e gás 

canalizado dos apartamentos e áreas comuns. 

Cuidados 
 

NÃO retirar total ou parcialmente quaisquer 

elementos estruturais, pois pode abalar a solidez 

e segurança da edificação;  

Antes de perfurar as paredes, consulte os projetos 

e detalhamentos do seu imóvel evitando assim a 

perfuração de tubulações de água, energia 

elétrica ou gás, nelas embutidas;   

Antes de perfurar paredes, certifique também se 

o local escolhido não contém pilares e vigas, e 

nesta situação, siga as instruções do Manual do 

Proprietário;  

Para melhor fixação de peças ou acessórios, use 

apenas parafusos com buchas especiais. 

Manutenção 

As alvenarias não necessitam de manutenções 

periódicas, porém devem ser reparados quaisquer 

defeitos assim que os mesmos surgirem. No caso 

de fissuras aguardar a estabilização das mesmas. 

Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos 

períodos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o 

surgimento de mofo nas paredes decorrente de 

condensação de água por deficiente ventilação, 

principalmente em ambientes fechados (armários, 

atrás de cortinas e forros de banheiro);  

 Combata o mofo com o uso de detergente, 

formal ou água sanitária dissolvidos em água;  

 Tanto as áreas internas (unidades privativas e 

áreas comuns) como a fachada da edificação, 

devem ser pintadas a cada 3 anos, evitando assim 

o envelhecimento, a perda de brilho, o 

descascamento, e que eventuais fissuras, possam 

causar infiltrações.  

Nota: Toda vez que for realizada uma repintura 

após a entrega da edificação, deverá ser feito um 

tratamento das fissuras evitando assim 

infiltrações futuras de água. 

Eventuais manutenções de alvenaria serão de 

responsabilidade da construtora, sempre que as 

mesmas estejam atendendo as exigências de 

garantia, quanto ao uso e prazo. 

Se a ocorrência estiver fora da garantia, a mesma 

deverá ser executada por empresa especializada. 

Informações Técnicas 

A alvenaria foi executada com blocos cerâmicos 

de 06 (seis) ou 8 (oito) furos tipo leve, blocos de 

concreto estrutural ou com concreto celular, 

assentados com argamassa 

(cimento/aditivo/areia média). 

No encunhamento usou-se argamassa com aditivo 

expansor. 
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A ligação com a estrutura foi executada com 

chapisco de cimento areia e aditivo. 

Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e 

revestimento das paredes são de naturezas 

diversas, possuindo diferentes coeficientes de 

elasticidade, de resistência e dilatação térmica. 

Assim sendo, diante de variações bruscas da 

temperatura ambiente, da acomodação natural da 

estrutura causada pela ocupação gradativa do 

edifício, bem como, quando submetidos às cargas 

específicas, podem se comportar de forma 

diferente, o que poderá eventualmente acarretar 

o aparecimento de fissuras (pequenas rupturas) 

localizadas no revestimento das paredes, fato este 

que NÃO compromete de forma alguma a 

segurança da edificação. No caso de paredes 

internas, são consideradas aceitáveis e normais, 

as fissuras não perceptíveis a distância de pelo 

menos 1 metro. Com relação às paredes externas, 

as eventuais fissuras que surgirem e não 

provocarem infiltração para o interior da 

edificação são consideradas aceitáveis e normais. 

 

3.3 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 
(REBOCO) 

O que é? 

Camada de argamassa de cimento e areia e 

aditivo, que reveste todos os elementos 

estruturais e as alvenarias antes do acabamento 

final. 

Tem a finalidade de dar forma final as peças, 

atenuando os efeitos térmicos e acústicos dos 

ambientes internos, assim como minimizar o 

ataque de agentes agressivos (maresia e gases 

poluentes) a estrutura e as alvenarias. 

Conheça o seu imóvel 

Após o levantamento da alvenaria foi aplicada 

uma camada de chapisco e posteriormente o 

reboco, de acordo com a finalidade do 

acabamento de sua superfície, isto é, compatível 

com cada uso, tipo de pintura, cerâmica, etc. 

Obs.: Em todo o apartamento o teto é rebaixado 

com gesso, portanto não necessitaram de reboco. 

Cuidados 

Para garantir a integridade do reboco do imóvel, 

é imprescindível manter em bom estado de 

conservação o revestimento final, seja este 

cerâmico ou pintura. Deve-se evitar umidade e 

choques mecânicos, fazendo manutenções 

sempre que necessário. 

O aparecimento de fissuras em edifícios altos pode 

ocorrer devido a variações de temperatura e 

umidade ambiente, da acomodação da estrutura 

causada pela ocupação gradativa do edifício e, 

ainda, em virtude da natureza e quantidade dos 

materiais utilizados. Quando submetidos às cargas 

específicas, os diferentes materiais que compõem 

a edificação comportam-se de formas diferentes, 

podendo acarretar no aparecimento de pequenas 

rupturas localizadas no revestimento das paredes. 

Fato este que NÃO COMPROMETE, de forma 

alguma, a segurança da edificação. 

As fissuras desenvolvem-se por um tempo 

indeterminado, sendo que para repará-las é 

preciso certificar-se que as mesmas estão 

estabilizadas. Tal estabilização dificilmente ocorre 

nos primeiros anos do edifício. 

No caso de paredes internas, são consideradas 

aceitáveis e normais fissuram não perceptíveis a 

uma distância de 1 metro. 

Manutenção 

O reboco dispensa a manutenção periódica, 

entretanto, deverá ser reparado sempre que uma 

ocorrência patológica se manifestar (exceto no 

caso de fissuras que devem estar estabilizadas 

para conserto), tal serviço deverá ser executado 

pela construtora durante o período de garantia e 

por uma empresa especializada após esse 

período. 

Informações Técnicas 

Após o levantamento da alvenaria foi aplicado o 

chapisco e posteriormente o reboco, com traços 

específicos para cada finalidade, sempre 

compostos com areia na granulometria adequada 

(grossa, média ou fina), cimento e aditivos.  
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3.4 REVESTIMENTOS FINAIS (CERÂMICA, 
PISO VINILICO E PINTURA) 

O que são? 

São os elementos que revestem os rebocos, as 

estruturas, pisos, as esquadrias entre outros, 

proporcionando o acabamento final aos elementos 

do empreendimento, além de proteger estes 

elementos contra desgastes, intempéries ou 

qualquer outro fator, conforme as características 

dos materiais empregados. 

Conheça o seu imóvel 

Alguns dos ambientes privativos são dotados de 

revestimento cerâmico tipo porcelanato no piso e 

azulejos em parte das paredes da cozinha, área 

de serviço e banheiros. Os dormitórios dos 

ambientes privativos são dotados de piso vinílico. 

As áreas comuns recebem piso porcelanato nos 

halls´s, circulações, salão de festas e zeladoria, 

bem como nas áreas de acesso ao hall. Todos os 

pisos porcelanatos aplicados são apropriados ao 

ambiente que revestem, conforme normas do 

corpo de bombeiros.  

A fachada do prédio recebe como revestimento a 

textura e pintura fosca com detalhes cerâmicos.  

Revestimentos Cerâmicos 

Todos os pisos e azulejos cerâmicos colocados no 

condomínio são assentados com argamassa 

colante e são de primeira qualidade. Os tipos, 

cores e dimensões das peças variam conforme o 

ambiente, descritos na relação de acabamentos 

deste manual. 

Revestimentos Vinílicos 

Os dormitórios das unidades privativas receberam 

piso vinílico para melhor conforto e elegância, 

uma vez que possuem propriedades térmicas 

mantendo as temperaturas agradáveis nos 

cômodos. Possuem poder acústico e se destacam 

por possuir classificação antichama e antialérgica. 

Foram aplicados com sistema de cola e 

autoadesivo.  

Cuidados 

Para retirar a poeira e pequenos resíduos do piso 

vinílico, você pode optar por uma vassoura de pelo 

ou pelo aspirador de pó. Para remover pequenas 

manchas, utilize um pano úmido e detergente 

neutro. Para manchas mais difíceis de serem 

limpas, é possível, com o auxílio de uma esponja 

macia, usar um removedor neutro diluído em 

água.  

Depois de limpo, você pode deixar o piso mais 

brilhante com o uso de uma enceradeira, 

preferencialmente de disco vermelho. 

Pinturas 

Composta por: 

 Preparação da superfície. 

 02 (duas) demãos de massa corrida (pintura 

interna). 

 01 (uma) demão de selador. 

 02 (duas) demãos de tinta acrílica. 

As paredes internas e tetos receberam massa 

corrida e pintura acrílica, cor branca ou bege. 

As paredes externas recebem textura e pintura 

acrílica e detalhes em pastilha cerâmica. 

 Assentados com argamassa polimérica colante, 

apropriadas para cada tipo de material. 

 Informações sobre materiais utilizados, no item 

23.1. 

Cuidados 

Não use pregos e martelo, e sim, furadeira e 

buchas ao perfurar paredes e tetos.  Verifique 

sempre se o revestimento resiste ao esforço 

solicitado, assegurando-se ainda de que não 

haverá agressões às tubulações embutidas na 

parede. É importante consultar o caderno de 

projetos, para saber onde passam estas 

tubulações. 

Procure manter os ambientes bem ventilados para 

evitar umidade, evitando o aparecimento de mofo, 

principalmente em cantos e atrás de cortinas e 

armários. O mofo é um fungo microscópico que se 

encontra no ar e se prolifera quando encontra três 

fatores: umidade, sombra e calor. 

http://www.leroymerlin.com.br/pisos-vinilicos--pvc-
http://www.leroymerlin.com.br/pisos-vinilicos--pvc-
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Para limpeza das superfícies, use detergente 

líquido neutro e esponja macia, limpando de 

forma suave e homogênea, enxaguando com 

água limpa. 

Quanto ao aparecimento de mofo, as superfícies 

devem ser limpas utilizando uma solução de água 

sanitária e água na proporção de 1:1, a qual 

deverá agir por 30 minutos, em seguida retirar 

com água. 

Cuidados com a Pintura 

Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá 

ocorrer o polimento da superfície. Não é 

recomendado o uso de equipamentos a vapor, 

pois podem gerar manchas indesejáveis. 

Para manchas mais agressivas, como caneta, 

lápis, gorduras, respingos de alimentos, etc., que 

não sejam removíveis utilizando o procedimento 

de limpeza citado, deve ser realizada a re- pintura 

de toda a superfície atingida. 

Cuidados com Revestimentos cerâmicos 

 Evitar carregamentos excessivos sobre os 

pisos, estes ocorrem frequentemente na ocupação 

do imóvel. 

 Evitar a queda de objetos pesados ou 

pontiagudos, que podem danificar o esmalte dos 

revestimentos. 

 Eliminar qualquer causa de umidade que possa 

surgir. 

 Proteger os pés dos móveis que podem ser 

arrastados, com carpete ou feltro, para não 

riscarem os revestimentos. 

 Evitar ácido muriático na limpeza dos 

revestimentos (principalmente o de coloração 

amarelada), pois ataca o rejunte e o esmalte. 

 Manchas de pintura, remover com removedor, 

água sanitária e/ou saponáceo. 

 Manchas de ferrugem, remover com água 

sanitária e/ou saponáceo. 

 Manchas de gordura, remover com solvente, 

desengordurante, thinner e/ou água quente. 

 Mancha de borracha, remover com aguarrás ou 

saponáceo. 

 Mancha de tinta de caneta, remover com 

acetona. 

 Esmalte sintético, tinta plástica e tinta acrílica, 

remover esfregando um pano umedecido com 

álcool ou solvente. 

 Tinta a Óleo, remover amolecendo a tinta com 

removedor e depois esfregar um pano com 

removedor. 

Cuidados com Piso Vinílico 

 Não pode ficar exposto a quantidades 

excessivas de água; 

 Utilize sempre vassouras de cerdas macias ou 

aspirador de pó (tomando cuidado para o 

aparelho não raspar o piso) para retirar a poeira; 

 Para remover manchas difíceis, como de café, 

de frutas, de refrigerantes e de chá, basta aplicar 

uma pequena quantidade de água morna com 

detergente neutro. Conte com o auxílio de uma 

esponja macia para essa tarefa; 

 Não use produtos abrasivos e objetos 

pontiagudos, pois eles podem riscar a superfície; 

 Evite a aplicação de cera e de silicones, uma 

vez que esses produtos podem formar de uma 

película gordurosa na superfície. 

Manutenção 

Para paredes revestidas com tinta, recomenda-se 

que sejam feitas limpezas anuais para a remoção 

de maresia, poluição, micro-organismos e outros 

contaminantes. 

O revestimento deverá ser reparado sempre que 

apresentar algum tipo de fragilidade como 

fissuras, desgaste natural ou deterioração 

causada por impactos ou uso indevido. 

Pintura externa deverá receber limpeza e 

recuperação a cada 02(dois) anos, incluindo 

correção de fissuras e repintura. 

 

3.5 FORROS REBAIXADOS OU FORROS 
TÉCNICOS 

O que são? 

Os Forros de gesso dos apartamentos e área 

comum são basicamente para ocultar passagens 

de tubulações, ou seja, com fins técnicos. São 

utilizados para ocultar as instalações 
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hidrossanitárias e outras, sobrepostas ao teto das 

áreas úmidas e secas do imóvel. 

Conheça o seu imóvel 

Nos banheiros, na sacada, área de serviço, sala, 

circulação e dormitórios do apartamento e em 

alguns ambientes das áreas comuns, existem 

instalações sanitárias que servem para levar as 

águas e resíduos até seu destino final, estas 

tubulações ficam sob o piso, isto é, sobrepostas 

ao teto do apartamento ou pavimento de área 

comum abaixo. Fazendo-se necessário o uso de 

um forro, que permita fácil acesso viabilizando 

possíveis manutenções. 

Cuidados 

Não se deve provocar qualquer tipo de impacto 

sobre os forros de gesso, pois se trata de material 

sensível. 

Não colocar ganchos ou suportes para pendurar 

vassouras ou qualquer outro objeto, pois os forros 

rebaixados não oferecem resistência suficiente 

para suportar este tipo de peso. 

Caso ocorram manchas provenientes de mofos, a 

remoção deverá ser feita com água sanitária 

diluída em água na proporção 1:1. 

Mantenha os ambientes ventilados e livres de 

umidade, o que evita a deterioração dos materiais. 

Manutenção 

A boa durabilidade destes materiais depende da 

integridade das suas pinturas, portanto, sempre 

que necessário deve-se corrigir esta proteção. 

Reparos e manutenções deverão ser executados 

por uma empresa especializada. 

 

3.6 GRANITOS 

O que são? 

Granitos são pedras vulcânicas inalteradas, as 

quais podem apresentar diversas cores e 

tonalidades, conforme local e condições onde são 

encontradas as jazidas. 

Essas pedras magmáticas apresentam grande 

resistência mecânica e ao desgaste por abrasão, 

razão pela qual são largamente usadas na 

construção civil. 

Conheça o seu imóvel 

Nas áreas de fachada do edifício, todos os peitoris 

das janelas foram feitos com granito, assim como 

algumas soleiras de portas externas, bem como 

também foram usados granito junto ao elevador e 

tampo de granito no salão de festas. 

Cuidados 

Não utilizar cera ou produtos gordurosos para 

limpar ou polir os granitos, pois estes produtos 

podem causar manchas ou torná-los 

escorregadios, podendo causar acidentes. 

Produtos ácidos atacam a superfície das pedras 

podendo danificá-las, por isso devem ser evitados. 

Evite o uso de detergentes corrosivos, saponáceos 

ou outros, pois estes atacam a superfície do 

granito retirando seu brilho. 

Objetos pontiagudos, bem como escovas e 

esponjas de aço, podem danificar a sua superfície 

e o rejunte, por isso devem ser evitados. 

Manutenção 

Para manter o granito com boa aparência, o 

mesmo deve ser limpo periodicamente com 

esponja macia e sabão neutro. 

Importante revisar anualmente os rejuntes 

e silicones das juntas e cantos dos granitos 

para evitar infiltrações e escorrimentos. 

Eventuais manutenções como polimentos ou 

substituições de peças, deverão ser feitas por 

empresa especializada. 

Informações Técnicas 

Os granitos das soleiras de janelas foram 

assentados com argamassa polimérica colante. 

Informações sobre materiais utilizados, no item 

23.1. 
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3.7 ESQUADRIAS 

O que são? 

Compreendem o conjunto de portas e janelas de 

alumínio ou madeira com finalidade de permitir a 

iluminação do ambiente pelo melhor 

aproveitamento da luz natural, possibilitar o 

contato visual com o exterior, acessar áreas 

externas e internas, possibilitar a troca de ar e a 

ventilação natural, proteger o interior da 

residência e seus ocupantes das intempéries 

exteriores. 

As esquadrias também abrangem: corrimão, 

guarda corpo de terraços, painéis de fachada e 

outros elementos arquitetônicos no que tange as 

esquadrias metálicas. 

As esquadrias em madeira são utilizadas 

exclusivamente nas áreas internas dos ambientes 

privativos e áreas comuns e compreendem portas, 

batentes, guarnições e rodapés. 

As portas são ecologicamente corretas com 

chapas da base duraplac lisas, com quadros de 

madeira mecanicamente processadas e borda em 

melanínico, em larguras de 0,60m a 0,90m 

conforme ambiente. Seu miolo poderá ser em 

colmeia (portas internas das unidades privativas – 

separação de ambiente internos) ou Enchimento 

núcleo sólido (portas de acesso as unidades 

privativas). 

Os batentes são reguláveis com acabamento final 

branco nas dimensões de 14cm x 3,2cm com 

borracha amortecedora antirruído branca, e 

acabamento final branco. 

As guarnições são reguláveis com acabamento 

final branco nas dimensões 5,9cm x 1,2cm. 

Os rodapés são em PVC Wood de 5cm de largura 

com acabamento final branco. 

Conheça o seu imóvel 

As esquadrias em contato com a área externa do 

edifício e as que separam a cozinha da área de 

serviço são em alumínio anodizado revestido com 

pintura eletrostática branca. Algumas esquadrias 

recebem fechamento em vidro fantasia, bem 

como as janelas dos banheiros e a janela da área 

de serviço.  

As portas de acesso as unidades privativas são em 

madeira com enchimento EPS núcleo vazado e as 

portas que separam ambientes internos nas 

unidades privativas e dão acesso as unidades 

comuns (área de lazer coberto, hall, entre outros) 

também em madeira, possuem miolo com 

enchimento.  

  

Ferragens  

As fechaduras adotadas são em aço inox, aço 

carbono, materiais não ferrosos, termo plásticos, 

latão e Zamac do tipo interna, externa e banheiro.  

As dobradiças de todas as portas são em inox 

rolamento raio 10mm polida com parafusos 

devidamente dimensionadas para as portas a 

sustentar. 

As garantias destas ferragens (dobradiças e 

fechaduras) somente serão validas se observada 

a indicação de uso descrita abaixo: 

 Não cobre danos por uso de peças não 

originais; 

 Danos e despesas causadas por tentativas de 

arrombamento ou violação; 

 Desgaste decorrente de uso, danos por mau 

uso; 

 Danos causados por produtos de limpeza não 

adequados; 

 Danos por falta de manutenção. 

 

Limpeza das esquadrias com veneziana. 

A limpeza das esquadrias como um todo, inclusive 

guarnições de borrachas e escovas, deverá ser 

feita com solução de água e detergente neutro a 

5%, com auxílio de esponja macia, nos períodos 

abaixo indicados:  

 No mínimo, a cada 12 meses em zona urbana 

ou rural; 

 No mínimo, a cada 3 meses em zona marítima 

ou industrial.  
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As janelas e portas de correr exigem que seus 

trilhos inferiores sejam frequentemente limpos, 

evitando-se o acúmulo de poeira, que com o 

passar do tempo vão se compactando pela ação 

de abrir e fechar, se transformando em crostas de 

difícil remoção, comprometendo o desempenho 

das roldanas e exigindo a sua troca precoce.  

Deve-se manter os drenos (orifícios) dos trilhos 

inferiores sempre bem limpos e desobstruídos, 

principalmente na época de chuvas mais intensas, 

pois esta é a causa principal do borbulhamento e 

vazamento de água para o interior do ambiente.  

NÃO usar em hipótese alguma, fórmulas de 

detergentes com saponáceos, esponjas de aço de 

qualquer espécie, ou qualquer outro material 

abrasivo.  

NÃO usar produtos ácidos ou alcalinos, sua 

aplicação poderá causar manchas na anodização 

ou pintura, tornando o acabamento opaco; 

 NÃO utilize objetos cortantes ou perfurantes para 

auxiliar na limpeza dos "cantinhos" de difícil 

acesso. Essa operação poderá ser feita com o uso 

de pincel de cerdas macias embebido na solução 

de água e detergente neutro a 5%. 

NÃO utilize vaselina, removedor, thinner ou 

qualquer outro produto derivado do petróleo, pois 

além de ressecar plásticos ou borrachas, fazendo 

com que percam sua função de vedação, possuem 

componentes que vão atrair partículas de poeira 

que agirão como abrasivo, reduzindo em muito a 

vida do acabamento superficial do alumínio.  

NÃO utilizar jato de água de alta pressão para 

lavagem das fachadas. A força do jato pode 

arrancar as partes calafetadas com silicone ou 

qualquer outro material protetor contra 

infiltração; 

NÃO remover as borrachas ou massas de 

vedação.  

Caso ocorram respingos de cimento, gesso, ácido 

ou tinta, remova-os imediatamente com um pano 

umedecido na mesma proporção de água e 

detergente neutro e, logo após, passe uma flanela 

seca.  

Todas as articulações e roldanas trabalham sobre 

a camada de nylon auto lubrificante, razão pela 

qual dispensam quaisquer tipos de graxa ou óleo 

lubrificante. Estes produtos não devem ser 

aplicados às esquadrias, pois em sua composição 

poderá haver ácidos ou componentes não 

compatíveis com os materiais usados na 

fabricação das esquadrias.  

Quando a janela possuir persiana de enrolar, a 

limpeza externa da mesma deve ser feita 

removendo-se a tampa da caixa do rolo, que fica 

na parte superior da janela, pelo lado interno. Em 

seguida proceder a limpeza com um pano macio 

(ou esponja), umedecido em uma solução de água 

e detergente neutro (a 5%), executando-se a 

limpeza em duas ou três palhetas de cada vez, à 

medida que move a persiana. 

Limpeza das esquadrias em madeira 

Jamais lave o piso com água, em locais em que 

sejam instalados batentes, guarnições e rodapés. 

Para a limpeza de seu kit porta, utilize um pano 

levemente umedecido com água e detergente 

neutro. Não utilize produtos abrasivos. 

Manutenção 

Todas as esquadrias deverão passar por uma 

manutenção periódica, sendo que o período entre 

estas nunca ultrapasse um ano. Essa manutenção 

deverá ser feita por profissional qualificado, onde 

deverá ser feito uma limpeza completa, a 

lubrificação das partes móveis, possíveis retoques 

na pintura e pequenos ajustes, além da 

verificação e possível correção da vedação de 

silicone nas janelas dos dormitórios. 

As esquadrias modernas são fabricadas com 

utilização de acessórios articuláveis (braços, 

fechos e dobradiças) e deslizantes (roldanas e 

rolamentos) de nylon, que não exigem qualquer 

tipo de lubrificação, uma vez que suas partes 

móveis, eixos e pinos são envolvidos por uma 

camada deste material especial, auto lubrificante, 

de grande resistência ao atrito e às intempéries.  

Em portas e janelas de correr deve-se manter os 

drenos (orifícios) e trilhos interiores sempre bem 
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limpos, principalmente na época de chuvas mais 

intensas, pois esta é a causa principal do 

borbulhamento e vazamento d´água para o 

interior do ambiente. Nas portas ou janelas são 

empregados rolamentos, selados, revestidos de 

nylon que já vem com lubrificante de fábrica, não 

exigindo qualquer cuidado especial. 

Reapertar delicadamente com chave de fenda 

todos os parafusos aparentes dos fechos, 

fechaduras ou puxadores e roldanas responsáveis 

pela folga do caixilho de correr junto ao trilho, 

sempre que necessário. 

 Verificar nas janelas maxim-air a necessidade de 

regular o freio. Para isso, abrir a janela até um 

ponto intermediário (± 30 0), no qual ela deve 

permanecer parada e oferecer certa resistência a 

qualquer movimento espontâneo. Se necessária, 

a regulagem deverá ser feita somente por pessoa 

especializada, para não colocar em risco a 

segurança do usuário e de terceiros. 

Obs.: Lubrifique periodicamente as fechaduras 

com grafite em pó e as dobradiças e roldanas com 

spray de silicone líquido, nunca utilizando graxas 

e óleos derivados de petróleo. 

As portas de madeira que estejam aplicadas nas 

áreas úmidas como banheiros e área de serviço, a 

guarnição e o batente devem ficar pendurados de 

5 a 10mm do chão, isto é, não devem encostar no 

chão, e deve-se deixar uma fresa de 5 a 10mm 

entre o chão, batente  guarnição. Desta forma é 

importante que de seja realizada 

impermeabilização anualmente com silicone para 

que não haja infiltração e umidade, evitando que 

a madeira manche. 

Para o perfeito funcionamento das ferragens 

(dobradiças e fechaduras) indicamos: 

 Limpe os acabamentos com pano macio e 

umedecido em água; 

 Lubrifique a máquina com graxa a cada 01 

(um) ano; 

 Lubrifique o cilindro com grafite em pó a cada 

6 (seis) meses; 

Não utilize: 

 Detergentes, solventes, removedores, palha de 

aço ou quaisquer produtos abrasivos para 

limpeza. 

Obs.: As ferragens das portas de madeira 

possuem garantia contra defeitos de fabricação.  

Informações técnicas 

Os gradis das sacadas são em alumínio anodizado 

revestido com pintura eletrostática, na cor branca.  

As janelas dos dormitórios têm venezianas e 

vidros liso 4mm, as portas internas são semi-ocas 

e as externas semi-compactas ambas em madeira 

pintada cor branco. 

Fechamentos de ventilações permanentes, 

medidores de gás, caixa de incêndio são em 

alumínio anodizado revestido com pintura 

eletrostática branca. 

O hall de entrada possui como fechamento o vidro 

temperado 10 mm com contornos em alumínio 

anodizado revestido com pintura eletrostática 

branca. 

 As janelas são em alumínio anodizados na cor 

branca. 

- Nos dormitórios têm venezianas e vidro liso. 

- As janelas dos dormitórios são vedadas 

externamente com silicone, além da vedação no 

contramarco. OBS: O silicone para vedação das 

esquadrias deve ser refeito anualmente. 

- As portas internas são de madeira ecológica 

miolo colmeia duraplac branco, com espessura de 

3,5cm, com borracha amortecedora antirruído 

acabamento branco; 

- As portas externas das unidades autônomas são 

de madeira ecológica enchimento núcleo sólido, 

com espessura de 3,5cm, com borracha 

amortecedora antirruído acabamento branco; 

- Os batentes e guarnições são em madeiras 

resinadas regulável reta lisa com acabamento 

branco e os batentes possuem borracha 

amortecedora antirruído branca; 
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- As fechaduras externas são de cilindro, as 

internas do tipo gorge e as dos banheiros do tipo 

tranqueta. 

  

3.8 INSTALAÇÕES DE GÁS 

O que são? 

 A instalação de gás é constituída de prumadas, 

ramais e pontos de alimentação. Sua unidade 

possui pontos de alimentação: na cozinha (fogão) 

e na área de serviço (aquecedor de acumulação 

ou de passagem, conforme Manual do 

Proprietário). 

Tecnicamente foi prevista a instalação de 

medidores de gás individuais por unidade 

possibilitando, assim, que o consumo de gás fique 

totalmente individualizado por consumidor. 

Conheça o seu imóvel 

Todas as unidades autônomas (residenciais) são 

dotadas de 02 (dois) pontos de gás com registro 

de corte rápido, um na cozinha e outro na área de 

serviço.  

Todas as instalações de gás do edifício foram 

executadas com tubulações de aço soldadas 

quando necessário, interligadas a uma central 

localizada no pavimento subsolo. 

Existe um medidor de consumo, bem como uma 

válvula de fechamento individual, para cada 

apartamento. Tais dispositivos estão localizados 

na circulação do respectivo pavimento com 04 

pontos de medidores. 

 

 

Antes de ligar o aquecedor, ligar para a equipe 

especializada indicada neste manual para fazer o 

primeiro teste. 

Cuidados 

Orientar o marceneiro para fazer os armários de 

forma a permitir que os registros de gás fiquem 

com fácil acesso. Tomar cuidado para que não 

fique tubulação de gás dentro de móveis. Não 

obstruir ventilação permanente que está 

localizada na área de serviço, esta faz parte do 

sistema de segurança, e é exigido pelo corpo de 

bombeiros. 

Nunca teste ou procure vazamentos num 

equipamento a gás utilizando fósforos ou qualquer 

outro material inflamável, recomenda-se para isso 

o uso de espuma de sabão ou sabonete. Caso 

ocorram vazamentos não acenda fósforos, não 

use objetos que produzam faíscas, nem acione os 

interruptores de luz. Feche todas as torneiras de 

gás, abra as janelas e comunique imediatamente 

a empresa concessionária. 

Verifique sempre ao deixar o imóvel se os 

registros e as torneiras dos aparelhos de gás estão 

bem fechados, em caso de ausência prolongada, 

feche o registro geral localizado junto ao medidor 

no hall do pavimento. 

Para a instalação do fogão utilize somente 

mangueiras apropriadas, regulamentadas pela 

norma técnica, sempre respeitando o prazo de 

validade do material. 

Nas instalações dos tanques, isto é, na central de 

gás é expressamente proibida a armazenagem de 

qualquer outro tipo de material, bem como outra 

utilização diversa da instalação. 

Os ambientes onde se situam aparelhos a gás 

devem permanecer ventilados para que o gás e os 

pontos de combustão se dispersem. As explosões 

ocorrem pelo acúmulo de gás em determinado 

local. NUNCA bloqueie a ventilação. 

Se algum morador sentir, em sua unidade, cheiro 

de gás, deverá preliminarmente verificar se todos 

os registros dos aparelhos a gás estão fechados. 

Em seguida, verificar se o odor provém de fora. 

ligado desligado 
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Persistindo o cheiro, notificar imediatamente ao 

zelador que se comunicará com a concessionária. 

Leia com atenção os manuais que acompanham 

os aparelhos que funcionam a gás. 

Para execução de qualquer serviço de 

manutenção ou de instalação de equipamentos, 

sirva-se de empresas especializadas ou 

profissionais habilitados pela concessionária da 

cidade, utilize materiais (flexíveis, conexões, etc.) 

adequados. 

Manutenção 

As manutenções, tanto corretivas quanto 

preventivas deverão ser feitas por uma empresa 

especializada. 

Informações técnicas 

A capacidade da central de gás é de 06 (seis) 

tanques de cilindros de gás estacionários de 180 

kg, ficando a carga sob responsabilidade do 

condomínio. 

Tubulações de aço chumbadas nas alvenarias e 

pisos, pintadas na cor alumínio quando aparentes. 

OBS: Os tanques P180 pertencem à empresa que 

fornecerá gás para o condomínio. 

 

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O que são? 

Toda a rede de transformação e distribuição de 

energia elétrica do prédio, desde a entrada da 

concessionária até o uso final. 

Cada unidade de seu edifício possui uma 

instalação elétrica independente que é constituída 

por diversos elementos:  

 Tomadas de energia, para ligação de 

eletrodomésticos de uso corrente;  

 Tomadas especiais de energia, para ligação de 

máquinas domésticas, tais como lavadora e 

secadora de roupas, lavadora de louças, forno de 

micro-ondas, torneira e chuveiro elétrico; 

 Pontos de iluminação, para ligação de 

lâmpadas e luminárias;  

 Interruptores para acionamento dos pontos de 

iluminação;  

 Quadro elétrico de proteção, para controlar as 

sobrecargas dos circuitos; 

 As potências máximas permitidas para os 

demais pontos de utilização estão indicadas no 

projeto elétrico. 

Conheça o seu imóvel 

As instalações elétricas foram projetadas e 

executadas em conformidade com as normas 

técnicas vigentes da CELESC e ABNT, cada 

unidade do edifício possui um quadro de 

distribuição de circuitos onde estão colocados os 

disjuntores. 

"Os quadros foram rigorosamente projetados e 

executados dentro das normas de segurança, não 

podendo ter seus disjuntores alterados por outros 

de diferentes capacidades". 

Nestes quadros além dos disjuntores existe um 

dispositivo diferencial residual (DR), Este disjuntor 

diferencial tem a função de proteger todos os 

circuitos elétricos contra corrente de fuga 

provocada por aparelhos eletrodomésticos ou 

instalação elétrica em más condições de 

conservação. Ele protege as pessoas contra os 

efeitos do choque elétrico por contato direto ou 

indireto (causado por fuga de corrente). Desliga o 

circuito automaticamente quando ocorrer uma 

falha na instalação ou perigo de choque, e pode 

ser ligado e desligado manualmente quando for 

necessário. O DR detecta qualquer fuga de 

corrente, interrompendo os circuitos elétricos. 

Circuito é um conjunto de tomadas de energia, 

tomadas especiais, pontos de energia, pontos de 

iluminação e interruptores, cuja fiação encontra-

se interligada. No caso de sua unidade, está 

interligada de modo a dividi-la em setores: sala, 

cozinha, dormitórios, máquina de lavar louça, 

máquina de secar e lavar roupas, etc., portanto, 

os circuitos são correspondentes a estes setores. 

Centro de Distribuição 

Os quadros gerais DG, QDGTV e QDGPE assim 

como os quadros de distribuição localizados nos 
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pavimentos 2º, 4º, 6º, 8º e 10º são construídos 

em chapa de aço, com tampa em pintura 

eletrostática a pó e tratamento pelo sistema 

banho químico e são aterrados com cabo de cobre 

6mm² e interligados ao BEP. 

Os medidores de energia de cada apartamento 

estão localizados em cinco pavimentos tipo 

(primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono) e a 

entrada de energia destes medidores ocorre pelo 

pavimento subsolo 1. 

Para fazer pedido de ligação de energia elétrica de 

sua unidade autônoma, comparecer à unidade da 

CELESC mais próxima, munida de documentos 

pessoais e contrato do imóvel, informar o padrão 

de entrada do condomínio e aguardar de 03 a 05 

dias úteis para a instalação de serviços pela 

concessionária. 

Cuidados 

Um disjuntor pode apresentar três posições: 

ligado, desligado ou neutro que indica 

desligamento automático por sobrecarga no 

circuito. Neste caso, para religar o disjuntor deve-

se deslocar a tecla para a posição desligada e, 

depois, para a posição ligada. Permanecendo o 

defeito, chame um técnico. 

O disjuntor desarma quando há sobrecarga no 

circuito, portanto verifique quais pontos estão 

sendo utilizados, tentando identificar quais 

equipamentos causaram o problema. Na dúvida 

chame um técnico. 

Tome cuidados especiais na colocação de 

chuveiros, lustres, apliques e similares, pois os 

cortes indevidos ou emendas inadequadas de fios 

podem provocar a interrupção da corrente elétrica 

em parte de seu imóvel, permitindo o surgimento 

de peças que transmitem choques elétricos, ou o 

mau funcionamento da instalação. 

Ao instalar lustres ou similares, desligue a chave 

de segurança (disjuntor do centro de distribuição) 

para evitar choque elétrico. 

Qualquer alteração de carga elétrica instalada só 

poderá ser feita mediante consulta aos projetistas. 

Em caso de necessidade dos projetos consulte a 

administração do condomínio, pois ela possui um 

jogo completo dos mesmos. 

Lembre-se que o imóvel foi dimensionado para 

uso dos aparelhos instalados ou previstos em 

projeto e para aqueles comumente usados em 

apartamentos residenciais. 

É sempre importante verificar se a carga do 

aparelho a ser instalado não sobrecarregará a 

capacidade de carga elétrica da tomada e da 

instalação. Evite sobrecarga nos circuitos, não 

ligando dois ou mais aparelhos em uma mesma 

tomada (USO DO TÊ). 

Quando são instalados armários próximos às 

tomadas, é comum o marceneiro recortar a 

madeira e reinstalar as tomadas no corpo do 

armário. Nesses casos, é preciso que o isolamento 

seja perfeito e que o fio utilizado seja compatível 

com a instalação original. 

NÃO sobrecarregar os circuitos com a ligação de 

vários equipamentos no mesmo circuito (utilização 

de benjamins nas tomadas). 

Utilizar proteção individual (ex.: estabilizadores e 

outros) para equipamentos mais sensíveis (como 

computadores, home-theater, central de 

telefone). 

Só instalar lâmpadas compatíveis com a tensão do 

projeto (no caso de circuitos de 120 volts, utilizar 

preferencialmente lâmpadas de 127 volts a fim de 

prolongar a vida útil da mesma).  

Ao adquirir um aparelho elétrico, verificar se o 

local definido para a sua instalação está provido 

de condições adequadas conforme a especificação 

do fabricante e do projeto. 

NÃO produzir correntes elétricas nos circuitos que 

ultrapassem a sua capacidade dimensionada, pois 

ocorrerá sobrecarga e os disjuntores dos circuitos 

sobrecarregados desligam-se automaticamente e 

a corrente elétrica é cortada de imediato, mas 

caso isso não ocorra, poderá haver 

superaquecimento da fiação e do aparelho elétrico 

ligado, o que poderá provocar riscos de incêndio 

e danos nas instalações elétricas e nos aparelhos. 
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Em caso de incêndio, desligue o disjuntor geral do 

quadro de distribuição. 

No hall do pavimento tipo, as lâmpadas são 

controladas por sensor de presença. Se forem 

colocadas lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas 

PL, o jumper da barra de terminal deve ficar em 5 

(cinco) minutos, para não diminuir a sua vida útil 

embora o mais indicado neste caso, seja a 

utilização de lâmpadas incandescentes. 

Nas escadas do condomínio a iluminação é 

controlado por sistema de sensor de presença. 

Não trocar os disjuntores por outros de corrente 

(amperagem) diferente, pois tal atitude pode 

provocar danos à instalação. 

Não manusear aparelhos elétricos em contato com 

a água, pois podem ocasionar choques.  

Contratar profissional habilitado para realizar 

instalação de chuveiro, fiação e disjuntor 

respectivos, nunca efetuando sua ligação através 

de plug na tomada, mas sim diretamente através 

dos fios do aparelho e da tubulação. 

Manutenção 

Deverá ser feita uma manutenção preventiva a 

cada 02 (dois) anos nas instalações elétricas, onde 

serão verificados os contatos, o funcionamento 

dos disjuntores e dos dispositivos elétricos. 

Serviço que deverá ser feito por profissional 

habilitado. 

Sempre que dentro dos prazos de garantia as 

manutenções corretivas causadas por falhas na 

execução deverão ser realizadas pela empresa 

construtora. 

Como visto anteriormente nos quadros de 

distribuição existe um disjuntor diferencial, este 

dispositivo possui um botão de teste para 

verificação de seu perfeito funcionamento 

(realizar teste mensal): 

“O disjuntor deve ficar ligado. Apertando o botão 

ele irá desligar-se imediatamente. Ligar após o 

teste. ” 

Em caso de curto circuito em aparelhos ou na 

instalação, o DR desligará juntamente com o 

disjuntor do circuito afetado, então proceder da 

seguinte maneira: 

1° - Desligar todos os equipamentos do circuito 

afetado, retirando os aparelhos da tomada. 

2° - Religar os disjuntores, inclusive o DR. 

3° - Se os disjuntores voltarem a desarmar 

significa que há problemas com a instalação 

elétrica, e um técnico deverá ser chamado. 

4° - Se os disjuntores não voltarem a desarmar, 

significa que existe algum equipamento com 

defeito, este poderá ser identificado, conectando-

se os equipamentos um a um na tomada. 

Superaquecimento do quadro de distribuição: 

 Verificar se existem conexões frouxas e 

reportá-las; 

 Verificar se existe algum disjuntor com 

aquecimento acima do normal. Isto pode ser 

provocado por mau contato interno do disjuntor 

devendo o mesmo ser imediatamente desligado e 

substituído.  

Chuveiro elétrico não esquenta a água:  

 Verificar se a chave de proteção no quadro de 

distribuição está desarmada. Caso esteja, religá-

la;  

 Persistindo o problema, verificar se não ocorreu 

a queima da resistência do chuveiro elétrico. Se 

for o caso, substituí-la. 

Obs.: Para qualquer manutenção, chame uma 

empresa especializada. Evite aprender à custa de 

risco e sem orientação adequada. 

Informações técnicas 

Quadros de distribuição de energia elétrica 

Os quadros são em PVC, tipo embutir, com 

moldura e porta, contendo disjuntores bipolares 

440 v e unipolares 240 v, com capacidade de 

carga conforme quadros a seguir, além de um 

disjuntor diferencial. 

Condutores elétricos 

São de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

tempera mole, isolamento termoplástico, anti-

chamas, 750v. 
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Todas as tomadas possuem fase, neutro e terra, 

dimensionados conforme projeto. O condutor 

terra apresenta uma resistência inferior a 10Ÿ. 

Os condutores apresentam cores conforme a NBR 

5410 são elas: 

Fases - vermelho, 

amarelo ou preto 

vermelho, amarelo ou 

preto 

Neutro - azul claro -azul claro 

Retorno - branco -branco 

Proteção (terra) - verde -verde 

Tabela de verificação de problemas 
elétricos 
 

PROBLEMA 

APARENTE 

CAUSAS 

1 – Luminária 
não acende. 

A – Verificar a lâmpada (queimada 
ou frouxa)           

B – Verificar disjuntor no CD.              

2 – Tomada 
não funciona. 

A – Mau contato (plugue mal 
encaixado)           

B – Verificar disjuntor no CD. 

3 – Nenhum 

equipamento 

elétrico 
funciona. 

A – Verificar disjuntor geral no CD 

DR.        

B – Verificar disjuntor geral junto ao 
quadro de medidores. 

C – Verificar se a energia não foi 
cortada pela concessionária de 

energia. 

 

3.10 INST. DE TELECOMUNICAÇÕES 

O que são? 

São as instalações destinadas a comunicação de 

dados, como porteiro eletrônico, telefone, 

internet, circuito de TV ou qualquer outro tipo de 

comunicação de dados necessária. 

Conheça o seu imóvel 

Os apartamentos possuem rede telefônica, 

interfone, circuito de TV (aberta local). Na 

garagem existe infraestrutura para Circuito 

fechado de TV. 

Instalações Telefônicas 

As instalações telefônicas dos apartamentos do 

edifício são entregues completas, prontas para o 

uso. 

Circuito de TV e vigilância 

Instalação de infraestrutura foi executada para 

destinar a passagem de rede de televisão (antena 

externa para canais locais) ou para tubulação para 

cabo (TV por assinatura), bem como comunicação 

de dados entre diversos pontos do apartamento. 

Podendo interligar computadores, câmeras, 

impressoras, laptops, sinais de vídeo e de som, 

conforme o tipo de cabo a ser utilizado. 

Nesse sentido, os apartamentos terão um ponto 

de chegada para o cabeamento de telefone, 

antena e cabo de transmissão de dados na sala, e 

um ponto em cada um dos dormitórios. Os fios 

para dados e antena serão de responsabilidade do 

comprador. 

NOTAS: 

*Tanto os pontos de lógica quanto os pontos de 

TV, utilizam a mesma tubulação, portanto estão 

interligados. 

*As instalações para TV aberta ou coletiva e para 

TV a cabo utilizam a mesma infraestrutura, ou 

seja, devem dividir mesmas tubulações e caixas. 

*Foram deixados cabos guia na tubulação (quadro 

de telefone das unidades – circulação interna) 

para passagem de cabos das companhias de 

TV/telefonia. 

*O edifício possui infraestrutura (tubulação) para 

instalação de monitoramento por imagem 

(câmeras de circuito interno) ou sistema de 

alarme. A fiação e os equipamentos deverão ser 

adquiridos e instalados pelo condomínio 

(proprietários dos imóveis), caso assim delibere. 
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Interfone 

Foram instalados pontos de telefone/interfone no 

seu imóvel, sendo possível à intercomunicação 

entre os apartamentos e a portaria e outras áreas 

comuns. 

Cuidados 

Limpar periodicamente os equipamentos com 

flanela úmida. Evitar o contato de água e de 

objetos as instalações, pois estes podem danificá-

las causando a queima de equipamentos. 

Quando chamar a empresa de tv a cabo para 

conectar sua unidade autônoma verificar se a 

mesma não está agredindo sem intenção a fiação 

de telefonia. 

Manutenção 

Qualquer manutenção nas instalações especiais 

deverá ser executada por empresa qualificada. 

Sugere-se que o condomínio faça um contrato de 

manutenção permanente com uma empresa 

idônea. 

Sempre que se tratar de manutenção coberta pela 

garantia, deverá ser contatada a empresa 

construtora. Não deixe profissional não habilitado 

fazer manutenção nos equipamentos sob a pena 

de perder a garantia do mesmo. 

 

3.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

O que são?  

Trata-se dos sistemas desenvolvidos para receber, 

armazenar e distribuir água quente e fria para 

todo o empreendimento, além da parte sanitária, 

destinada a levar águas utilizadas, resíduos e 

águas pluviais para seu destino final. 

Conheça o seu imóvel 

O sistema de alimentação de água do imóvel é 

constituído por tubulações principais (prumadas) 

que trazem a água do reservatório superior para 

os pontos indicados. O Condomínio conta com 

uma cisterna de 34.500 litros e um reservatório 

superior de abastecimento de 23.320 litros, além 

da reserva técnica de incêndio (RTI) que totaliza 

11.077 litros no reservatório superior.  

O hidrômetro de cada unidade autônoma 

encontra-se na circulação de cada pavimento do 

empreendimento. 

Em todos os banheiros (social e suíte) assim como 

na área de serviço, existe um registro de água fria 

e um de água quente. Todos os Registros ficam 

localizados nas paredes, e permitem “cortar” a 

água em caso de vazamento ou necessidade de 

manutenção. 

As instalações estão em conformidade com as 

exigências de normas da CASAN. 

As canalizações de água fria e quente foram 

executadas em CPVC e as de esgoto e águas 

pluviais foram executadas em PVC, tendo seu 

perfeito funcionamento comprovado. A rede de 

água quente foi executada com material 

comprovadamente eficiente na condução de 

fluidos em alta temperatura e pressão. 

Na rede de esgoto além da prumada principal, 

existem os ralos e caixas sifonadas, vasos 

sanitários e sifões, equipamentos que além do seu 

uso conhecido, se destinam a impedir o refluxo de 

mau cheiro causado pelos gases das tubulações. 

Reuso de águas Pluviais 

O empreendimento conta com sistema de 

reaproveitamento de água das chuvas. O principal 

objetivo é promover o uso racional de água nos 

edifícios e a eficiência dos dispositivos de consumo 

reduzindo a pressão no sistema de abastecimento 

de água e coleta de efluentes.  

A utilização dessa água dentro do 

empreendimento causa também o retardo da 

descarga na rede pluvial, pois a água que estaria 

contribuindo para a galeria em dias de chuva, 

ficará armazenada.  

As águas utilizadas para aproveitamento são ser 

captadas do telhado, onde não deve haver 

circulação de animais, nem resíduos que possam 

interferir na sua capacidade. O sistema é 

armazenado ao abrigo da luz e calor no pavimento 
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subsolo 2, minimizando a proliferação de algas a 

bactérias e possui capacidade de 5.000 litros. 

Para remoção dos detritos, foi instalado filtro que 

tem a função de filtrar a água eliminando 

materiais sólidos do freio da água que tira a 

pressão e proporciona a sedimentação no fundo 

da cisterna. Do conjunto flutuante de sucção que 

faz com que a água mais limpa seja sempre 

bombeada. O sifão ladrão que retira as impurezas 

da superfície da água, bloqueia cheiros da galeria 

pluvial e impede a entrada de animais na cisterna. 

O reuso destas águas será adotado para torneiras 

de jardim e garagens. Os pontos de consumo são 

de uso restrito e identificados com placa de 

advertência com a seguinte inscrição: “ÁGUA 

IMPROPRIA PARA CONSUMO”. 

Cuidados 

Os registros devem sempre trabalhar na posição 

totalmente aberta ou totalmente fechada, para 

que os mesmos não sejam danificados. Use-os 

somente no caso de precisar fazer alguma 

manutenção. 

Manter peças de proteção (peneiras) nas saídas 

das pias, tanques e lavatórios, para que ali fiquem 

os objetos oriundos de lavagens. 

Nunca apoiar peso nas torneiras. Manter os ralos 

(interior) periodicamente limpos, e a tampa do 

sifão sempre no seu local. 

Não jogar nos vasos sanitários: papéis e 

absorventes higiênicos fraldas descartáveis, 

“cotonetes”, etc. 

Não utilizar as louças sanitárias para apoiar-se, 

pois pode quebrar, provocando inclusive danos 

físicos à pessoa que o estiver usando. 

Usar sempre detergentes biodegradáveis, 

inclusive na cozinha e nas máquinas de lavar 

roupa e louça. 

Devem ser evitados excessos de sabão em pó 

evitando o refluxo de espuma. 

Não usar objetos metálicos na limpeza de metais 

e acessórios como torneiras, por exemplo. 

Semestralmente, deve-se efetuar limpeza em toda 

tubulação coletora de água servida oriunda da 

cozinha, retirando-se toda gordura acumulada. 

Fechar os registros em caso de ausência 

prolongada. 

Para impermeabilizar regiões de ralos e caixas 

sifonadas, prolonga-se a camada de 

impermeabilizante para dentro destas. Portanto 

ao efetuar a limpeza destes dispositivos, cuide 

para não danificar tal material. 

Estando o apartamento há muito tempo sem 

utilização, convém jogar água limpa nos ralos e 

sifões para evitar o mau cheiro proveniente da 

rede de esgoto. 

Para utilizar água quente, sempre abra primeiro o 

registro de água fria (direita) depois abra o de 

água quente (esquerda), feche sempre o registro 

de água quente antes do de água fria. Esse 

procedimento pode evitar queimaduras. 

Obs.: Antes de executar qualquer perfuração nas 

paredes, consulte as plantas e detalhamentos, 

para evitar danos às tubulações. 

Neste empreendimento o nível da cisterna fica 

abaixo do nível do esgotamento pluvial, sendo 

assim, a limpeza deverá ser feita com o 

fechamento do registro da alimentação de água 

potável (torneira boia) e a abertura das torneiras 

de aproveitamento pluvial, promovendo dessa 

maneira, o esvaziamento da caixa. 

O esgotamento da água de reuso deve ser 

encaminhado para a rede pública pluvial. 

Manutenção 

As instalações sanitárias deverão passar por uma 

manutenção periódica anual (ou quando 

necessário), onde deverão ser limpas todas as 

tubulações, ralos e sifões. Sendo que as 

tubulações da cozinha devem ser limpas a cada 

seis meses, conforme indicado no item anterior. O 

que deverá ser feito por pessoal qualificado. 

Em caso de vazamentos, comunique uma 

empresa especializada imediatamente. Durante o 
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período de garantia, a construtora deverá ser 

acionada. 

De acordo com a NBR 15527, a manutenção do 

sistema de aproveitamento deve seguir a seguinte 

tabela: 

 

COMPONENTE FREQUENCIA DE 

MANUTENÇÃO 

Dispositivo de descarte 

de detritos 

Inspeção mensal / 

limpeza trimestral 

Dispositivo de descarte 

do escoamento inicial 

Limpeza mensal 

Calhas, condutores 

verticais e horizontais 

Semestral 

Dispositivos de 

desinfecção 

Mensal 

Bombas Mensal 

Reservatório Limpeza e desinfecção 

anual 

Os reservatórios devem ser limpos com solução de 

hipoclorito de sódio, no mínimo uma vez por ano 

(NBR 5626) em dias sem a ocorrência de chuva. 

O Filtro deve ser inspecionado e limpo 

regularmente. Recomenda-se que a limpeza seja 

feita de dois em dois meses, sobretudo antes da 

estação das chuvas e mensalmente durante este 

período, quando o fluxo de passagem de água é 

maior e consequentemente com mais detritos. 

Para isso, basta abrir a tampa do filtro e verificar 

se a tela está suja, se estiver deve-se lavar com 

água seguindo as instruções do fabricante. 

Para manter o tanque das águas de reuso sempre 

em boas condições, deve-se fazer a limpeza 

externa periodicamente, usando somente água e 

sabão. 

Informações técnicas 

 Tubulações de água fria em PPR termo fusão; 

 Tubulações de esgoto em PVC com anel de 

borracha ou cola; 

 Tubulações de água quente em PPR termo 

fusão; 

 Ralos lineares; 

 Dosador automático de cloro junto ao 

reservatório, onde o cloro residual deve estar 

entre 0,5mg/l e 3,0mg/l. 

 Bombeamento das águas de reaproveitamento 

realizado por um pressurizador com tanque de 

pressão acoplado juntamente com pressostato. 

3.12 SISTEMA DE AR-CONDICIONADO 

O que são? 

Sistema composto por equipamentos que tem a 

função de tratar o ar do imóvel, controlando a 

temperatura, retirando impurezas, micro-

organismos e umidade. 

Conheça o seu imóvel 

As áreas privativas do seu condomínio possuem 

infraestrutura para receber equipamento de 

condicionador de ar tipo ‘’SPLIT’’, foram deixadas 

infraestruturas de: dreno de água, ponto elétrico 

com potência compatível e 

posicionamento/espera preparada para alojar 

condensador de ar e transferir tubulação para 

ponto externo da fachada do prédio até a 

evaporadora. 

Os pontos estão alojados nas paredes dos 

dormitórios e sala, onde existe uma espera 

coberta com gesso. Esta espera em gesso deve 

ser quebrada e então serão localizados os pontos 

das evaporadoras de ar condicionado que estão 

locados nas paredes internas de alguns ambientes 

da área comum, basta bater levemente na parede 

com a mão e verificar onde fica “oco”, significa 

que neste local se encontra as esperas de 

tubulação para ar-condicionado, conforme 

detalhes no projeto de climatização. 

Cuidados 

A instalação das condensadoras de ar 

condicionado pela fachada (lado externo), devem 

ser realizadas em suportes de inox ou plástico 

para não sujar a pintura da fachada, visto que 

suportes de outros materiais que não os citados 



 

32 

são deteriorados facilmente pela ação do tempo 

refletindo diretamente na estética do prédio. 

Motivos para perda da garantia: 

 Nestas instalações (ar condicionado externo) 

todos os furos devem ser protegidos com silicone 

para evitar a entrada de água, o propiciará a 

danificação da pintura e reboco do 

empreendimento; 

 Uma vez retirada a tampa externa para 

instalação dos condensadores, deverá ser feita 

proteção para que não entre água no referido 

nicho, pois este causará danos à pintura/reboco; 

 Deverá ser feita manutenção anual desses 

furos/nichos com silicone, para evitar entrada de 

água. 

Manutenção 

Manter canalização de dreno de split desobstruída 

para evitar entupimentos e futuras infiltrações. 

Vedar externamente com silicone furos e nichos 

para evitar entrada de água. 

 

3.13 IMPERMEABILIZAÇÕES 

O que são? 

Camadas de materiais que impedem a passagem 

da água. Largamente usadas na construção civil, 

para tornar estanques locais como, piscinas, 

reservatórios de água, pisos, paredes ou qualquer 

outro elemento. 

Conheça o seu imóvel 

As camadas impermeáveis foram executadas de 

acordo com procedimentos adequados para cada 

tipo de material aplicado. 

Nos banheiros, sacadas, terraços e área de serviço 

foram utilizados impermeabilizantes a base de 

resina plástica. Nas coberturas, calhas foram 

utilizados impermeabilizantes em mantas 

asfálticas.  

A laje do pavimento subsolo 1 NÃO possui 

impermeabilização. 

Cuidados 

Não utilizar lavação molhada no piso do subsolo 

1, apenas lavação a seco ou com o mínimo de 

água (balde), visto que a laje de piso deste 

pavimento não possui impermeabilização. 

Alertar quem for fazer manutenções e 

modificações nas áreas impermeabilizadas, sobre 

os cuidados a serem tomados, a fim de evitar 

danos à impermeabilização. Na troca de vaso 

sanitário ou na instalação de equipamentos e 

móveis, podem ocorrer danos devido a 

perfurações. Em caso de retirada total ou parcial 

do revestimento do piso da área se serviço, 

Banheiros e sacada deverá ser refeita a 

impermeabilização. 

Para se impermeabilizar regiões de ralos e caixas 

sifonadas, prolonga-se a camada de 

impermeabilizante para dentro destas. Portanto 

ao efetuar a limpeza destes dispositivos, cuide 

para não danificar este material. 

Utilizar "lavagem a seco" para o piso dos subsolos. 

As lavagens com mangueira devem ser evitadas. 

Caso seja utilizada, sempre puxar a água para o 

ralo. 

No caso da lavagem da caixa d'água, não utilizar 

máquinas de alta pressão, pois podem danificar a 

proteção mecânica. É recomendável que essa 

lavagem, seja feita por empresa especializada. 

Sacadas também recebem impermeabilizações, 

portanto furações nas paredes até trinta 

centímetros de altura da cota do piso da sacada 

podem provocar infiltrações futuras, um processo 

lento e de difícil diagnóstico. Tomar cuidado com 

furações próximo as esquadrias (portas janelas). 

Cuidados extras devem ser tomados na colocação 

dos boxes dos banheiros, para evitar que na hora 

da fixação não fure tubulação hidráulica ou a 

camada de impermeabilização. Fato que traria 

transtorno e prejuízo financeiro ao proprietário. 

Jardins e floreiras: 

 Não utilizar plantas de grande porte OU com 

raízes que possam, no decorrer do tempo, 

prejudicar o sistema de impermeabilização; 



 

33 

 O nível de terra não deverá ultrapassar a altura 

determinada em projeto, que deve ser de 10 a 20 

cm abaixo do nível do encerramento da 

impermeabilização; 

 Utilizar somente solos permeáveis e adequados 

à boa drenagem.  

Manutenção 

Inspecionar periodicamente os rejuntamentos dos 

pisos, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias, 

pois através das falhas nos mesmos, poderá 

ocorrer infiltração de água.  

Inspecionar periodicamente a camada drenante 

do jardim, verificando se não há obstrução na 

tubulação e entupimento dos ralos. 

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.  

No caso de defeitos de impermeabilização e de 

infiltração de água, não tente você mesmo 

resolver o problema. 

A manutenção destas camadas deverá ser feita 

por empresas credenciadas, ou pela construtora 

quando se tratar de garantia. 

Informações técnicas 

Manta asfáltica impermeabilizante industrializada 

feita a base de asfaltos modificados com 

polímeros plastoméricos e estruturada com um 

não tecido de filamentos de poliéster agulhado 

previamente estabilizado com resina termofixada. 

Caracterizam-se pela alta resistência à tração, e 

ao rasgamento, características que se apresentam 

de forma homogênea por toda a manta, reduzindo 

os riscos de falhas localizadas na 

impermeabilização.  

Impermeabilizante a base de resina termoplástica 

e cimentos com cargas ativas, formando após a 

cura, uma camada elástica, que acompanha a 

trabalhabilidade da estrutura. Esse sistema tem a 

vantagem de resistir à pressão positiva, além de 

ser flexível e ser aplicado a frio. 

3.14 AQUECEDOR A GÁS 

O que são? 

Equipamento utilizado para aquecimento de água 

que passa pela tubulação do referido aparelho. O 

aquecimento ocorre através da passagem de água 

por um sistema de serpentina disposta ao redor 

de uma câmara de combustão, não exigindo 

reservatório por acumulação. 

Conheça o seu imóvel 
Visando o melhor funcionamento de suas 

instalações a construtora deixou toda 

infraestrutura preparada para instalação de 

aquecedor a gás, porém, a escolha e aquisição do 

equipamento são do proprietário satisfazendo 

assim a necessidade de cada cliente.  

Sugerimos a instalação de um equipamento de 

no mínimo 17 litros, capacidade esta mínima para 

atender dois banheiros com água aquecida 

simultaneamente sem perda de calor. 

Sugere-se também que a instalação e 

manutenção do equipamento seja efetuada por 

empresa especializada. 

Cuidados 

 Nunca utilize fósforos ou isqueiros para 

detectar vazamentos nos equipamentos e nas 

instalações; 

 Recomenda-se o uso do Detector de Gás nos 

locais onde há a possibilidade de vazamento de 

gás e não haja ventilação permanente; 

 O bom e seguro funcionamento do Aquecedor 

Central a Gás é obtido mantendo-o limpo e 

regulado. Este aquecedor deve ser revisado pelo 

menos uma vez por ano. 

Seguir a normatização dos bombeiros como 

segue: 

Art. 185. A instalação dos aparelhos aquecedores 

a gás é facultativa no momento da vistoria para 

habite-se somente para aparelhos com exaustão 

natural. Parágrafo único. Para os demais 

aparelhos (por exemplo: exaustão forçada, fluxo 

balanceado, etc.), obrigatoriamente deverão estar 

instalados no momento da vistoria para habite-se.  
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Art. 186. Se o aquecedor de exaustão natural não 

estiver instalado na data da vistoria para habite-

se, devem ser observados os seguintes requisitos:  

I - A chaminé, seu terminal e as adequações de 

ambiente deverão estar instalados;  

II - Deverá ser observado o diâmetro de 14cm 

para a chaminé, considerando-se a possibilidade 

do equipamento de maior potência; 

III - deverá ser prevista placa informativa, tipo 

adesivo autocolante, a ser afixada na parede na 

posição do aquecedor, contendo as seguintes 

informações:  

a) instalação preparada para receber 

aquecedor a gás de potência máxima, de até 

490 kcal (informar a potência do aparelho 

dimensionado); 

b) observe o projeto preventivo contra incêndio 

para obter melhores informações;  

c) somente realize a instalação com 

acompanhamento de profissional habilitado, 

solicitando da empresa instaladora a 

apresentação de ART ou RRT. 

IV - Na placa informativa, constar também o 

desenho com detalhe da instalação aprovado no 

projeto preventivo contra incêndio;  

V - O desenho da placa informativa deve ser 

previsto no projeto preventivo contra incêndios. 

Art. 187. No momento da vistoria para habite-se 

deverá ser apresentada cópia do manual do 

proprietário emitido pela construtora, contendo as 

orientações de instalação dos aquecedores a gás 

para os proprietários do imóvel. 

 

3.15 CHURRASQUEIRAS  

O que são? 

Churrasqueira a carvão com exaustão através de 

ventilação natural em alvenaria com revestimento 

em reboco e pintura acrílica harmonizando com a 

fachada do prédio. 

Conheça o seu imóvel 

Os elementos refratários que compõem a 

churrasqueira em alvenaria são manufaturados 

com materiais resistentes a qualquer tipo de 

solicitação, tais elementos são projetados na sua 

própria estrutura para permitir uma montagem 

simples. 

 Todas as paredes da churrasqueira são 

construídas com isolante térmico, mantendo uma 

maior firmeza à estrutura, e através da matéria-

prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, 

mantém o calor da churrasqueira, não permitindo 

a dispersão do calor através de suas paredes. 

As chaminés das churrasqueiras são em dutos de 

tijolo que se ligam até a cobertura para facilitar a 

exaustão. 

Cuidados 

Limpar periodicamente e evitar furações nas 

paredes da churrasqueira, devido as placas pré-

moldadas que a compõem internamente. 

3.16 EQUIPAMENTOS DE USO COMUM 

Encontra-se com o Síndico, à disposição dos 

condôminos: arquivo eletrônico "as built" 

(Arquitetônico, Elétrico, Telefônico, Hidro 

sanitário, Preventivo Contra Incêndio), chaves das 

áreas comuns, manuais e certificados de garantia 

dos equipamentos e documentação do edifício e 

responsáveis pela construção. 

Sugerimos que o condomínio contrate empresas 

especializadas com assinaturas de contrato de 

manutenção, principalmente para os seguintes 

equipamentos e serviços: 

 Elevadores; 

 Bombas de Recalque; 

 Porteiro Eletrônico e motor do portão da 

garagem; 

 Limpeza dos tubos de esgoto e caixas de 

passagens; 

 Motor e Exaustor das Churrasqueiras se 

existente; 

 Máquinas, motores e filtros inclusive da piscina 

do condomínio. 

Neste empreendimento a exaustão é natural de 

forma que o condomínio poderá optar por instalar 

equipamentos que favoreçam a exaustão através 

de pessoal qualificado. 
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Em caso de manutenção em tubulações, as 

mesmas não possuem diferenciação por cores e 

desta forma os projetos entregues ao síndico do 

empreendimento devem ser consultados. 

As caixas de passagem localizadas nos 

pavimentos pilotis e subsolo estão identificadas e 

devem seguir indicação do projeto hidro sanitário. 

Sistema de Iluminação de Emergência 

Em caso de corte de energia elétrica, o prédio é 

dotado de sistema de emergência de iluminação 

com baterias, o qual visa fornecer iluminação 

mínima suficiente ao trânsito de pessoas nas 

áreas de circulações e halls, com autonomia de 

60min. 

O sistema de iluminação de emergência deve 

receber manutenção e acompanhamento a cada 3 

meses, por se tratar de equipamentos delicados e 

de uso obrigatório, sendo exigido pelo Corpo de 

Bombeiros o seu perfeito funcionamento para 

segurança geral dos residentes do condomínio. 

Na manutenção deverá ser realizado o 

descarregamento total das baterias e posterior 

carregamento destas novamente, trocando as 

luminárias que não estiverem funcionando. 

Automatização dos Portões das Garagens 

O portão de acesso as garagens está 

automatizado, sendo o seu acionamento através 

de controle remoto. 

Elevadores 

O residencial conta com 02 (dois) elevadores da 

marca OTIS, com capacidade para 6 (seis) 

pessoas por cabine, sendo 13 (treze) 

paradas/chamadas registradas. 

Evitar o excesso de peso e superlotação dos 

elevadores. Sua manutenção deverá ser feita 

periodicamente por pessoal qualificado. 

Anexo ao manual está inserido o contrato de 

manutenção Otis Care contendo todas as 

especificações de atendimento, manutenção, 

conservação e comunicação com a OTIS.  

Recomendações Para Uso Adequado do 
Elevador 

 Aperte apenas o botão referente ao seu desejo 

(descer ou subir). Basta que seja pressionado o 

botão de chamada uma única vez; 

  Entre e saia da cabine olhando para a soleira 

da porta, e observando o degrau formado entre o 

piso do pavimento e do elevador, este pode variar 

02 cm para cima ou para baixo conforme a carga 

transportada; 

 Nunca entre no elevador com a luz apagada; 

 Observe o número máximo de passageiros e 

peso máximo indicado; 

 Não permita que crianças brinquem ou 

trafeguem sozinhas nos elevadores; 

 Não fume na cabine, é proibido por lei; 

 Caso falte energia, não entre em pânico. 

Aperte o botão de alarme e aguarde o auxílio 

externo. Nunca tente sair do elevador sozinho. 

Lembramos que a cabine não é lacrada, portanto 

o oxigênio não se extingue; 

 Não utilize o elevador em caso de incêndio. 

 

Recomendações para instalações externas 

Com a instituição do condomínio, poderá ser 

levantada a necessidade de colocação de cercas 

elétricas ou sensores perimetrais, bem como 

sistema de vigilância externa e interna, desta 

forma recomendamos verificar: 

 Carga permitida nos circuitos de cada 

pavimento; 

 Vedação de todos os pontos de fixação com 

material adequado proporcionando manutenção 

periódica junto as demais manutenções do 

condomínio; 

 Sigilo das informações encaminhadas para 

garantir a segurança do condomínio. 

Reservatório de Água 

O edifício conta com cisterna de 34.500 litros e 

reservatório superior de abastecimento de 23.320 

litros, além da reserva técnica de incêndio (RTI) 

de 11.077 litros no reservatório superior, e 

deverão ser limpas a cada 6(seis meses). 
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O edifício conta com cisterna pluvial no pavimento 

subsolo 2 para reaproveitamento de água das 

chuvas captadas do telhado da edificação. Estas 

águas não podem ser consumidas e devem ser 

usadas exclusivamente nas torneiras de jardim e 

garagem. 

Sugere-se que o condomínio faça um contrato de 

manutenção periódica. 

Na entrega do condomínio os reservatórios 

estarão limpos. 

Instalações e Equipamentos Contra 
Incêndio 

Os extintores e hidrantes estão localizados em 

todos os pavimentos do edifício, conforme projeto 

específico aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

Os extintores servem para um primeiro combate a 

pequenos incêndios. Leia com atenção as 

instruções de uso contidas no corpo do extintor e, 

principalmente, a que tipo de incêndio ele é 

indicado. 

Verificar constantemente se: 

 O acesso aos extintores não está obstruído; 

 O lacre não está rompido; 

 O manômetro indica pressurização (faixa verde 

ou amarela); 

 O aparelho não apresenta vazamento; 

 Os bicos e válvulas não estão entupidos. 

A recarga do aparelho deve ser feita: 

 Imediatamente após ter sido utilizado; 

 Caso esteja despressurizado (faixa vermelha); 

 Caso o material esteja empedrado; 

 Prazo de validade expirado. 

Tipos de extintores 

 Extintor de incêndio de pó – fogo causado 

por líquidos e inflamáveis e equipamentos; 

 Extintores de incêndio de gás carbônico – 

fogo causado por combustíveis sólidos. Este tipo 

de extintor não conduz eletricidade. 

Hidrantes 

As caixas de hidrantes possuem mangueiras que 

permitem combater o fogo com segurança (exceto 

quando se tratar de rede elétrica energizada) em 

qualquer ponto do pavimento. Devem ser usados 

quando o fogo atinge maiores proporções, devem 

ainda ser mantidos bem sinalizados e 

desobstruídos. 

As caixas de incêndios contêm registros globo e 

mangueiras. 

Verificar regularmente se: 

 O registro apresenta vazamentos ou está com 

o volante funcionando corretamente. 

 Há água no interior das mangueiras ou no 

interior da caixa do hidrante, o que provocará o 

apodrecimento na mangueira e a oxidação da 

caixa.  

 Existem juntas amassadas. - O estado geral da 

mangueira é bom, se a desenrolando e checando 

não está enroscada, com furos, trechos desfiados, 

ressecados ou descascados. 

Observações 

 Todos estes equipamentos devem ser 

verificados periodicamente por firmas 

especializadas, que deverão renovar as cargas dos 

extintores, regular às portas corta-fogo e manter 

os demais equipamentos sempre em ordem; 

 Nunca deixar fechado o registro geral do 

sistema de hidrantes que se localiza junto à saída 

do reservatório de água; 

 Nunca utilizar a mangueira dos hidrantes para  

 Lavar pisos ou regar jardins; 

 Manter sempre em ordem a instalação 

hidráulica de emergência, com auxílio de 

profissionais especializados. 

Obra de arte 

O edifício conta com o benefício da lei de “obra de 

arte” e, portanto, em sua fachada disponibilizou a 

arte aprovada para o empreendimento. 

É lei que a respectiva obra seja mantida e 

devidamente preservada pelo empreendimento. 

Manutenção 

Limpeza periódica com água e sem qualquer 

produto abrasivo, esta estrutura deverá receber 
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manutenção anual de silicone nas furações, bem 

como eventuais correções na pintura. 

Móveis 

Todos os móveis disponibilizados nas áreas 

comuns, devem ser preservados e receber a 

devida manutenção periódica de limpeza, 

manutenção das dobradiças e pontos de 

desgastes, troca de apoio acabamentos 

emborrachados dos pés dos móveis e demais 

manutenções recomendadas pelos fabricantes no 

mínimo uma vez a cada semestre.  

Anualmente deve ser realizada verificação global 

para trocas e consertos necessários, o que inclui 

deck´s de madeira e moveis externos. 

Manutenção 

 A frequência de limpeza e conservação 

depende do sistema aplicado e do uso do local;  

 Lembre-se que a limpeza frequente melhora a 

aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz 

o custo de conservação;  

 O uso de um tapete capacho na entrada do 

ambiente é recomendado para eliminar até 80% 

do resíduo de tráfego.  

 Não utilizar solventes e derivados de petróleo 

na limpeza ou eventual remoção de manchas; 

 A limpeza deve ser efetuada sempre com 

detergente neutro, pois outros tipos de produtos 

de limpeza agridem a superfície do piso; 

 Recomendamos a utilização de rodízios de 

poliuretano nos móveis, pois outros tipos de 

rodízios poderão danificar a superfície.  

 Proteja os pés dos móveis com feltro e evite 

arrastá-los durante o deslocamento, pois podem 

danificar a superfície do piso; 

 Pintura anual dos decks de madeira para 

assegurar a durabilidade do material. 

Calçadas  

Parte da via, normalmente segregada e em nível 

diferente, não destinada à circulação de veículos, 

reservada ao trânsito de pedestres e, quando 

possível, à implantação de mobiliário urbano, 

sinalização, vegetação e outros fins. 

Manutenção 

 A manutenção das calçadas por possível 

danificação causada por tráfego de veículos de 

peso (caminhões de mudança, companhia 

telefônicas, ônibus, outros) deve ocorrer 

imediatamente a fim de não impedir o acesso ou 

transtorno aos pedestres; 

 Na existência de placas soltas ou danificadas 

realizar a troca antes do agravamento de demais 

peças no entorno. 

Garagens  

Possíveis pontos de umidade podem ocorrer nas 

PAREDES e TETOS dos subsolos pelo contato 

direto com o solo vizinho, devido a área de 

ventilação e iluminação das garagens são 

expostas a chuva e sol e pelo muro se tratar de 

uma estrutura de contenção. 

Não efetuar limpezas com mangueira, pois estas 

ajudarão na umidade do loca, lembrando que a 

laje do pavimento subsolo 1 não possui 

impermeabilização. 

Manutenção 

 Não utilizar máquinas de alta pressão para 

limpeza na edificação; 

 Não deixar cair óleos, graxas e produtos 

químicos (ácidos, etc.); 

 Em caso de danos, proceder a imediata 

recuperação do piso cimentado sob risco de 

amento gradual da área danificada; 

 Não arrastar materiais sobre o piso; 

 Limpar ralos e grelhas das águas pluviais 

semanalmente; 

 Alternar o funcionamento das bombas de 

recalque, sugere-se ligar a bomba reserva por um 

dia a cada quinze dias; 

 Limpar os bicos removíveis das torneiras, pois 

é comum o acúmulo de resíduos provenientes da 

própria tubulação; 

 Limpar caixas de inspeção e gordura 

trimestralmente; 

 Limpeza dos reservatórios/cisternas com 

empresa especializada semestralmente; 

 Limpar calhas e buzinotes trimestralmente; 
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 Limpeza de caixas de gordura e sumidouro 

trimestralmente; 

 Realizar limpeza, reaperto nas instalações 

elétricas. Sempre que realizar manutenção 

incluindo uma simples troca de lâmpadas, 

desligue o disjuntor correspondente ao circuito 

ou, na dúvida, o disjuntor geral; 

 Verificar tubulações de captação e drenagem 

da água do jardim para detectar a presença de 

raízes que possam entupir a tubulação. 

Telhado  

O pavimento cobertura é dotado de telhado em 

telha de fibrocimento fixados em estrutura de 

madeira e sistema de calhas impermeabilizadas, 

que além de possuir a função de coletar as águas 

das chuvas para os caimentos das tubulações de 

água pluvial até o reservatório de reuso, permitem 

a passagem de pedestre para a limpeza e a 

manutenção periódica do telhado  

Manutenção  

Mensalmente deverá haver manutenção do 

telhado para: 

 Retirar folhas, sacos e demais itens que 

possam ser levados a cobertura pelos ventos; 

 Verificação de telhas quebradas ou soltas, bem 

como estrutura de madeira (peça podre ou solta); 

 Corte ou danificação nas mantas das calhas e 

platibandas (principalmente quando instalado 

antenas coletivas). 

 Sempre vistoriar o telhado depois de chuvas 

fortes, com granizo e ventanias, fatores que 

costumam danificar as telhas. 

Esta manutenção é de fundamental importância 

para evitar infiltrações às demais unidades e para 

que a água de reuso seja armazenada com o 

menor número de impurezas possível. 

4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Aquisição e Instalação de equipamentos 

A instalação elétrica de seu imóvel é dividida em 
vários circuitos. Cada um tem limite determinado 
de carga em projeto, o que deverá ser conhecido 

para a verificação de quais aparelhos 
eletrodomésticos poderão ser neles ligados.  

O quadro de luz da unidade está sendo entregue 
com o diagrama dos disjuntores.  

Ao adquirir qualquer aparelho verifique 
primeiramente a compatibilidade da sua voltagem  

e potência, que deverá ser no máximo igual, à 
voltagem e potência dimensionada em projeto 
para cada circuito.  

Na instalação de luminárias solicite ao profissional 
habilitado que esteja atento ao total isolamento 
dos fios.  

Para sua orientação, o consumo de energia de 
seus equipamentos é calculado da seguinte 
forma: Consumo KW/h = Potência W /1000. 

Prevenção e combate a incêndio 

Apesar dos riscos de incêndio em edifícios serem 
pequenos, eles podem ser provocados por 
descuidos como esquecer ferros de passar roupas 
ligados, panelas superaquecidas, curtos-circuitos 
ou mesmo cigarros maus apagados.  

O seu edifício é dotado de um Sistema de 
Prevenção e Combate a Incêndio, projetado de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.  

Este sistema abrange reserva de água na caixa d' 
água, prumadas, mangueiras de incêndio, 
extintores e alarmes.  

Certifique-se junto ao condomínio que estes itens 
se encontram em perfeito estado, somente são 

Utilizados para esse fim e não sofreram alteração 

com relação ao projeto original. 

 

Em caso de Incêndio: 

 Informe a portaria para avisar aos demais 
moradores;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo a este manual incluímos uma lista de 

manutenção predial para referência do condomínio, 

oportunizando programação planejada e periódica das 

instalações comuns. 
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PERIODICIDADE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Esquadrias de alumínio 

Limpeza geral esquadria 1 vez ao ano 

Limpeza da persiana de enrolar 1 vez a cada 3 meses 

Reapertar parafusos aparentes dos fechos 1 vez ao ano 

Regulagem do freio 1 vez ao ano 

Estruturas / paredes 

Inspecionar a camada drenante do jardim 1 vez ao ano 

Repintar áreas privativas A cada 3 anos 

Repintar áreas comuns A cada 3 anos 

Repintar fachada da edificação A cada 3 anos 

Fechaduras e dobradiças Limpeza com pano úmido  Quando notar dificuldade abrir 

Impermeabilização 
Inspecionar os rejuntamentos dos pisos cerâmicos, alôs 
e peças sanitárias 

1 vez ao ano 

Instalações hidráulicas / louças / metais 

Verificar os ralos e sifões das louças, tanques e pias A cada 6 meses 

Trocar os vedantes (courinhos) das torneiras, 
misturadores de lavatório e de registros de pressão 

A cada ano 

Limpar os aeradores (bicos removíveis) A cada 6 meses 

Limpar e verificar regulagem do mecanismo de descarga A cada 6 meses 

Verificar gaxeta, anéis o´ring e estanqueidade dos 
registros de gaveta e dos registros de esfera 

A cada 3 anos 

 

Verificar o diafragma da torre de entrada e a comporta 
do mecanismo de caixa acoplada 

A cada 3 anos 

Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, 
torneira automática e torneira eletrônica 

A cada 5 anos 

Limpar o crivo do chuveiro A cada ano 

Instalação elétrica 

Quadro de 
distribuição de 
circuitos 

Reapertar todas as conexões A cada ano 

Desligar e religar os disjuntores diferenciais do quadro 
elétrico 

A cada mês 

Tomadas, 
interruptores e 
Pontos de luz 

Reapertar conexões e verificar estado dos contatos 
elétricos substituindo as peças que apresentem desgaste 

A cada 2 anos 

Madeiras área externa (deck) Limpeza e pintura 1 vez ao ano 

Moveis área externa Limpeza e pintura 1 vez ao ano 

Pintura Repintar A cada 3 anos 

Rejuntes Limpeza Verificar/refazer a cada 2 anos 

Silicone Troca e substituição com reaplicação 
A cada 1 ano ou conforme 
necessidade – inspeção visual 

NOTA: Recomendamos a contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva 
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 Ligue para o Corpo de Bombeiros;  
 Não utilize os elevadores;  
 Evacue imediatamente o local. 

 

5. PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIAS  

Neste manual existem várias observações sobre 
problemas que podem ocorrer numa edificação ao 
longo de sua vida, relembremos alguns pontos:  

Vazamentos de gás 

 Feche imediatamente os respectivos registros 
(fogão ou aquecedor); 

 Mantenha os ambientes ventilados, abrindo as 
janelas; 

 Não utilize nenhum equipamento elétrico, ou 
acione qualquer interruptor; 

 Caso perdure o vazamento, solicitar ao 
zelador/gerente predial o fechamento da rede de 
abastecimento; 

 Acionar imediatamente a concessionária 
competente, ou fornecedor dos equipamentos, ou 
Corpo de Bombeiros. 

Vazamentos de água 

No caso de algum vazamento em tubulação de 
água quente ou fria: 

 Fechar os registros correspondentes; 

 Caso perdure o vazamento, fechar o ramal 
abastecedor da unidade; 

 Quando necessário, avisar a equipe de 
manutenção local e acionar a empresa 
Construtora. 

Entupimento em tubulações de esgoto e de 
águas pluviais 

 Verificar dejetos que estejam obstruindo a 
passagem (queda) d’água; 

 Na persistência comunicar equipe especializada 
para desentupimento especializado. 

Curto circuito em instalações elétricas 

No caso de algum curto circuito, os disjuntores (do 
quadro de comando) desligam-se 
automaticamente, desligando também as partes 

afetadas pela anormalidade. Para corrigir, basta 
voltar o disjuntor correspondente a posição 
original, tendo antes procurado verificar a causa 
do seu desligamento, chamando imediatamente a 
empresa responsável pela manutenção do 
condomínio junto do Zelador. 

No caso de curto circuito em equipamentos ou 
aparelhos, procurar desarmar manualmente o 
disjuntor correspondente ou a chave geral. 

Parada súbita de elevadores 

 Se eventualmente alguém ficar preso no 
elevador, acionar o botão de alarme ou interfone. 

 O funcionário do condomínio lhe prestará 
socorro e chamará a empresa responsável pela 
conservação do elevador ou o Corpo de 
Bombeiros; 

 Caso o condomínio tenha optado pela 
manutenção com o próprio fabricante, o telefone 
de emergência da empresa fica afixado dentro de 
cada cabine de elevador. Para identificação, 
informar o endereço do condomínio e/ou elevador 
que está com problema. 

 Nunca tente sair do elevador com ele parado 
entre pisos, pois poderá ocorrer um acidente sério 
no caso dele voltar a funcionar subitamente; 

 Aguarde a abertura das portas e saia 
observando se há um degrau entre a cabina e o 
pavimento. 

 Não permita que nenhum funcionário do 
edifício abra a porta do elevador em caso de pane, 
aguarde a manutenção chegar. Este procedimento 
evita acidentes graves. 

 Não atire lixo no poço de elevador. Este lixo 
prejudica as peças que estão na caixa do elevador 
causando danos e mau funcionamento do 
sistema. 

Sistema de segurança 

No caso de intrusão, tentativa de roubo ou 
assalto, seguir as recomendações da empresa de 
segurança especializada, quando houver, ou 
acionar a polícia. 
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6. EQUIPE TÉCNICA 

EMPRESA  PROFISSIONAL CREA RESPONABILIDADE 

NBS Empreendimento Imobiliário 
Puerto Montt LTDA 

Fone: (48) 3025-4104 

EDUARDO BONETTO SCHINKO 

ENG. CIVIL 
065974-1 EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO 

Eng. Evani dos Santos Timboni 

Fone: (48) 3035-5474 

EVANI DOS SANTOS TIMBONI 

ENG. CIVIL 
034.622-8 PROJETO ESTRUTURAL 

LTC ENGENHARIA PROJETOS E 
CONSULTORIA LTDA 

Fone: (48) 3241-5673 

CHRISTIAN LIZARDO H. ARENAS ALEMAN 

ENG. ELETRICISTA 
054268-6 

PROJETO ELÉTRCO, 
TELEFÔNICO, INTERFONE E TV 

A CABO 

POLATTI ENGENHARIA LTDA 

Fone: (48) 3223-9701 

HAROLDO BLEY POLATTI JUNIOR 

ENG. CIVIL 
45.685 

PROJETO HIDROSSANITARIO E 
PREVENTIVO CONTRA 

INCÊNDIOS 

GLP – STAR GÁS 

Fone: (48) 33713090 

ILDO STEFANO SPECK ZACCARON 

ENG. MECÂNICO 
080859-5 PROJETO GLP 

FERNANDO HERMES LEHMKUHL  

Fone: (48) 9136-0299 

FERNANDO HERMES LEHMKUHL 

ENG. AGRÔNOMO 
078496-7 PROJETO PAISAGISTICO 

O2 ENGENHARIA LTDA 

Fone: (48) 3240-4901 

ALEXANDRE ROSAR 

ENG. SANITARISTA 
065818-9 PROJETO AMBIENTAL 

FURO E SOLO PERFURAÇÕES 

Fone: (48) 3272-9913 

JULIANO GLUZ 

ENG. CIVIL 
087575-3 SONDAGEM 

ELEVADORES OTIS 

Fone: (48) 3228-2222 
  

MONTAGEM E MANUTENÇÃO 
ELEVADORES 

 

 

7. DOCUMENTAÇÃO DO EDIFICO E SÍNDICO  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo após o condomínio eleger o síndico, a Construtora entrega ao mesmo uma cópia de todos os 
projetos juntamente com uma cópia deste manual, as garantias e manuais dos equipamentos instalados 
e todas as chaves referentes às áreas comuns.  Além do manual do condomínio mais a documentação 
legal e anotações de responsabilidades dos construtores do residencial estes todos serão protocolados 
com assinatura do responsável da administração do condomínio.  

 

Portanto quando houver uma nova eleição e o cargo for ocupado por outro condômino este material 
deverá ser transmitido juntamente com o cargo.   

 

A NBS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO PUERTO MONTT LTDA., NÃO fornecerá mais 
nenhum projeto do edifício fora os entregues na transição de responsabilidades das 
documentações, protocoladas pelos respectivos responsáveis junto à construtora.  
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8. FORNECEDORS E SERVIÇOS 
 

SERVIÇO / MATERIAL FORNECEDOR, FABRICANTE / ASSISTENCIA 
TECNICA 

CONTATO 

Ar condicionado (recreação coberta) Cassol (48) 4001-1515 

Bombas (Schneider 5cv ME-AL2350 
trifasica) 

Cassol (48) 4001-1515 

Calçadas Damil Artefatos de Cimento (48) 3246-1758 

Cimento Cauê cimentos (11) 2596-0700 

Cobertura (madeira) GMP Suprimentos Industriais Ltda - ME (41) 30797870 

Cubas metálicas Açonox Pias e Cubas Eireli ME (48) 3045-7821 

Disjuntores/ CD’s e Quadros Sibratec Tecnologia (47) 3521-2986 

Eletrocalhas Pedra Branca Materiais Elétricos (48) 3286-0374 

Elevadores OTIS (48) 3205-8200 

Esquadrias de Alumínio/ portas de 
equipamentos de incêndio e vidro 

Comércio de vidros Cunha Ltda. - Crystalbox (48) 3244-2844 

Esquadrias de madeira (portas e 

rodapés) 
Pormade – Portas Ecológicas Ltda. (42) 3521-2121 

Extintor, mangueiras, material 
incêndio 

Sul Catarinense Representações 
Zeus do Brasil 

(48) 3346-1328 
(47) 3231-1111 

Ferragens (fechaduras e dobradiças) Dobrax Com. De fechaduras e ferragens Ltda ME (48) 3207-3077 

Fiação 
Pedra Branca Materiais Elétricos e Hidráulicos 

Cassol 
(48) 3286-0374 
(48) 4001-1515 

Filtro (sistema reuso de água) Hidrocenter (48) 3246-6969 

Filtro piscina 
Steinfeiber 

Filtro para Piscina DFR 12-4 com Bomba 1/3 CV 

Monofásica + Areia para Filtro DANCOR 

(48) 3334-1500 

Granitos Marmoraria Sperandio (48) 3335-6331 

Gesso  Gessaria Rocha (48) 3258-1323 

Grelhas de águas pluviais 
PVC - Grelhas Tigre – Cassol 

Tampas externas metálicas – Dominik Metal 

Center 

 (48) 4001-1515 

(48) 3381-3333 

Impermeabilização Macan Engenharia Ltda (48) 3024-2388 

Infra estrutura de ar condicionado Clima da Ilha Sistema de Climatização Ltda.-EPP (48) 3348-3613 

Instalações de gás 
Ultragaz  

 
(48) 4003-1616 
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SERVIÇO / MATERIAL 
FORNECEDOR, FABRICANTE / ASSISTENCIA 

TECNICA 
CONTATO 

Louças sanitárias 
Deca  

Celite 

0800 0121 323 

(11) 3378-4600 

Madeira piscina (deck) Madeireira União (48) 3346-0500 

Metais e acessórios  
sanitários 

Fabrimar (48) 3088-2200 

Móveis áreas comuns 

 
My Shop Brasil 

Bonavent Comercio e Logística Ltda. 
Odete objetos 

www.meumoveldemadeira.com.br 

Decoshop Bonavent Comercio e logística Ltda 
 

(14) 2105-1878 

(47) 3463-7608 
(48) 3015-2404 

(47)9 9272-2271 

(11) 2638-3728 

Móveis planejados Classe Móveis ME 
(48) 3246- 3482 

(48) 99982-2785 

Pastilha cerâmica - fachada Portobello S.A (48) 3279 2222 

Pedras fachada e granitos Pedras Kátia (48) 3238-0229 

Piso laminado / vinílico Komeco/Finottato 0800 7014805 

Porta Corta fogo Sul Catarinense Representações (48) 3346-1328 

-Portões de garagem 

-Automatização dos 
portões de garagem 

-Automatização porteiro eletrônico 

Automatron Sistemas Eletrônicos de Segurança 
(48) 3246-9005 

 

Rejuntes Porcelanato – Quartzolit – Cassol Centerlar (48) 4001-1515 

Revestimento cerâmico (azulejos e 
porcelanato do hall, áreas comuns 

externas e privativas molhadas) 

Eliane  

 

(48) 3221-4700 

 

Revestimento cerâmico (porcelanato 
polido e porcelanato das circulações 

das áreas comuns) 

Ilhabela – Cassol Centerlar  (48) 4001-1515 

Revestimento Cerâmico 
Revestimentos Prime 

Portobello 

(11) 2424-6634 

(48) 9626 8628 

Tubos de água fria e quente, 
conexões e ralo horizontal 

Tigre 0800-7074 900 

Vistas, forras Pormade – Portas Ecológicas Ltda 
(42) 3521-2122 

 

Tintas Plastimper Ind. e Com. de Tintas (48) 3246-0473 

Tomadas e Interruptores 

 

Alumbra  

 

(11) 4393-9300 
 

 

http://www.meumoveldemadeira.com.br/
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9. ESPECIFICAÇÕES ILUSTRADAS 
 

Unidade privativa 
SALA ESTAR / JANTAR COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO 

 

 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 16mm 
polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura eletrostática 
branca, vidro incolor 4 mm  

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branca com núcleo 
comum, com borracha amortecedora antirruído 
acabamento branco; 

 FECHADURAS – Internas - Synter inox Navis Ros. Redonda 
G polida maq 45mm R; Sacadas - Marca Udinese; 

 INFRA ESTRUTURA CLIMATIZAÇÃO – dreno em pvc tigre e 
caixa metálica com tubulação de ar condicionado ligando 
a área externa da edificação; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 PAREDE - Massa corrida e aplicação de pintura acrílica 
palha Plastimper; 

 PISO - Porcelanato Ilhabela – Modelo Roma PO 60 x 60cm 
Rejunte Corda Quartzolit; 

 SOLEIRA - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de pintura 
acrílica acetinado branco polar e branco fosco Plastimper; 

 VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood branco Pormade (Vistas 
6cm e rodapés 5cm). 

 

 

 

 ESQUADRIAS ALUMINIO -  c/ pintura eletrostática branca, 
vidro martelado 4 mm; 

 INTERFONES - Interfone Centrixfone-P-HDL; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

  METAIS E ACABAMENTOS- Registros e acabamento 
Fabrimar linha Oggi; 

 PAREDE - Piso cerâmico Eliane e Rejunte Inkor areia; 

 PISO - Porcelanato Ilhabela – polido Roma 60 x 60cm, 
Rejunte ligamax Gold Eliane; 

 PEITORIL - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica acetinado branco polar e branco fosco 
Plastimper. 

 

DORMITORIOS CIRCULAÇÃO 
 

 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 16mm 
polida c/ parafusos;  

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura eletrostática 
branca e veneziana, vidro incolor 4 mm;  

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branco, núcleo colmeia, 
com borracha amortecedora antirruído acabamento 
branco; 

 FECHADURAS - Synter inox Navis Ros. Redonda G polida 
maq 40mm R;  

 INFRA ESTRUTURA CLIMATIZAÇÃO – dreno em pvc tigre e 
caixa metálica com tubulação de ar condicionado ligando a 
área externa da edificação; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 PAREDE - Massa corrida e aplicação de pintura acrílica 
palha Plastimper; 

 PISO - Piso vinilico pvc em régua flexível Personalité 
950x184,2mm Finottato Decor Padrão PADUA;  

 SOLEIRA - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de pintura 
acrílica acetinado branco polar e branco fosco Plastimper; 

 VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood branco Pormade (Vistas 
6cm e rodapés 5cm). 

 

 

 

 DISJUNTORES – Siemens, esp. Conf. Projeto elétrico; 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 16mm 
polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branco, núcleo colmeia, 
com borracha amortecedora antirruído acabamento 
branco; 

 FECHADURAS - Synter inox Navis Ros. Redonda G polida 
maq 40mm R; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra;  

 PAREDE - Massa corrida e aplicação de pintura acrílica 
palha Plastimper; 

 PISO - Porcelanato Ilhabela – polido Roma 60 x 60cm, 
Rejunte ligamax Gold Eliane; 

 QUADRO DISJUNTOR E TELEFONE – PVC Tigre; 

 SOLEIRA - Granito Branco Dallas; 

  TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de pintura 
acrílica acetinado branco polar e branco fosco Plastimper;  

 VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood Pormade branco (Vistas 
6cm e rodapés 5cm). 
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BANHEIRO SOCIAL E SUITE SACADA E CHURRASQUEIRA 

 

 

 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 
16mm polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca, vidro martelado 4 mm; 

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branco, núcleo 
colmeia, com borracha amortecedora antirruído 
acabamento branco; 

 FECHADURAS - Synter inox Navis Ros. Redonda G 
polida maq 40mm R; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 LOUÇAS SANITARIAS - Bacia sanitária com cx. acoplada 
3/6 l linha ECO, cor Branco Celite; 

 METAIS E ACABAMENTOS- Acabamento Oggi Cr 
Fabrimar ¾ e ½ (1980) e 1 (1988); 

 PAREDE - Forma Slim Branco AC 30x40 Eliane. Rejunte 
Inkor branco; 

 PEITORIL - Granito Branco Dallas;  

 PISO BWC -  Porcelanato Ilhabela – polido Roma 60 x 
60cm, Rejunte ligamax Gold Eliane; 

 PISO BOX BWC – Porcelanato Eliane - Munari marfim 
dual 60 x 60 cm, Rejunte Corda Quartzolit; 

 RALO AGUA – PVC retangular e circular Tigre;  

 TETO - Gesso massa corrida com aplicação de pintura 
acrílica branco fosco Plastimper;  

 VISTAS - PVC Wood Pormade branco. 
 
 

 

 

 

 BANCADA E ACABAMENTO CHURRASQUEIRA - Granito 
Branco Dallas; 

 CUBA - Cuba inox 30 x 14cm – Aconox Pias e cubas 
Pianox red. 25 x 12 aço  430 Ab – Açonox Pias e cubas; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO -  c/ pintura eletrostática 
branca, vidro temperado 4+4mm –gradil e porta;  

 CHURRASQUEIRA – tijolos refratários e bocal de 
iluminação elétrica; 

 FECHADURAS PORTA ALUMINIO – Marca Udinese; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 LUMINARIA – LED 12w branco quente de embutir; 

 METAIS E ACABAMENTOS- Registros e acabamento 
Fabrimar linha Oggi – Sifão de pvc; 

 PAREDE - Patilha arq. Design neve 9,5 x 9,5cm 
Portobello, Rejunte Inkor branco, Pintura palha e 
marrom Plastimper;  

 PISO - Porcelanato Ilhabela – Munari marfim dual 60 x 
60 cm Porcelanato Eliane, Rejunte Corda Quartzolit; 

 RALO AGUA PLUVIAL – PVC retangular e circular Tigre; 

 RODAPE - Patilha arq. Design neve 9,5 x 9,5cm 
Portobello, Rejunte Inkor branco; 

 SOLEIRA, PEITORIL - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica acetinado branco polar e branco fosco 
Plastimper. 
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Área comum 
CIRCULAÇÃO COMUM ESCADARIA E ANTECAMARA 

 

 
 

 

 ALARME INCÊNDIO - conf. Projeto PCI – Sul Catarinense; 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 16mm 
polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO GAS E AGUA - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca; 

 ESQUADRIA INCÊNDIO - Alumínio c/ pintura eletrostática 
branca E vidro jateado 6mm;  

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branca com núcleo 
comum, com borracha amortecedora antirruído 
acabamento branco; 

 ELEVADORES – OTIS p/ 6 passageiros; 

 EXTINTORES – conf. Projeto PCI – Sul Catarinense; 

 FECHADURAS – Internas - Synter inox Navis Ros. Redonda 
G polida maq 45mm R; Sacadas - Marca Udinese; 

 GRANITO ELEVADOR – Branco Dallas; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 LUMINARIAS – 12 w branco frio de embutir; 

 PAREDE - Massa corrida e aplicação de pintura acrílica 
palha Plastimper; 

 PISO – Maison Blanc 60 x 60 cm Málaga, Rejunte cinza 
Quartzolit; 

 SINALIZAÇÃO - conf. Projeto PCI – Sul Catarinense; 

 SOLEIRA - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de pintura 
acrílica acetinado branco polar e branco fosco Plastimper; 

 VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood branco Pormade (Vistas 
6cm e rodapés 5cm). 
 

 

 

 

 

 CORRIMÃO - Madeira angelim com fixação metálica; 

 GRADES VENTILAÇÃO PERMANENTE -  grade metálica 
com pintura branca eletrostatica para duto de 
ventilação; 

 INSTALAÇÃO ELETRICA – Fiação por eletrocalhas 
aparente;l 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 LUMINARIAS -  LED 12W Frio; 

 PISO - Contrapiso com pintura a base de álcool cinza 
Palcolit Plastimper; 

 PORTA CORTA FOGO – conf projeto PCI – Sul Catarinense 
representações. 

 PAREDE - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca Plastimper; 

 SINALIZAÇÃO – PVC e acrílico com fundo branco e pintura 
vermelha; 

 TETO - Reboco com aplicação de textura e pintura acrílica 
branca Plastonar Plastimper. 
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BARRILETE COBERTURA 
 

 

 

 ESQUADRIAS ALUMINIO VISITA COBERTURA - Alumínio c/ 
pintura eletrostática branca; 

 INSTALAÇÃO ELETRICA – Fiação por eletrocalhas aparente; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 LUMINARIAS -  LED 12W Frio; 

 PISO - Contrapiso cru; 

 PAREDE - Reboco com aplicação e pintura acrílica branca 
Plastimper; 

 SINALIZAÇÃO – PVC e acrílico com fundo branco e pintura 
vermelha; 

 TETO - Reboco com pintura acrílica branca Plastonar 
Plastimper); 

 TUBULAÇÃO – Tubos  PVC Tigre. 

 

 

 

 CALHAS E PEITORIL – Alumínio com pontos de silicone; 

 ESCADA E PROTEÇÃO – Ferro galvanizado conforme 
projeto PCI; 

 ESTRUTURA TELHADO - Caibros e ripas do telhado em 
madeira angelim; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO VISITA COBERTURA - Alumínio c/ 
pintura eletrostática branca; 

 GRELHAS – PVC com acabamento para folha; 

 IMPERMEABILIZAÇÃO – manta asfáltica com 
regularização e proteção mecânica em argamassa; 

 PAREDE - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca Plastimper; 

 SINALIZAÇÃO PARA RAIO – Conf. projeto PCI – metálico 
com iluminação; 

 TELHAS – fibrocimento ondulado 6mm imbralit - Cassol; 

 TUBULAÇÃO – PVC Tigre. 

 
 
 
 

POÇO VENTILAÇÃO FACHADA 
 

 

 

 CALHAS E RUFOS – Alumínio com pontos de silicone; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura eletrostática 
branca, vidro martelado 4 mm; 

 PAREDE - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca Plastimper; 

 PEITORIL - Granito Branco Dallas;  

 PISO - Contrapiso com pintura a base de álcool cinza 
Palcolit Plastimper; 

 TUBULAÇÃO – PVC Tigre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ACABAMENTO VENTILAÇÃO A.S – Grelha PVC branca; 

 CALHAS E RUFOS – Alumínio com pontos de silicone; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca e veneziana nos dormitórios; 

 LUMINARIAS – arandelas frisadas para lâmpadas LED; 
Jardim  poste de 60cm  

 LETREIRO – PVC com PU + verniz automotivo; 

 PAREDE - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca e marrom Plastimper; 

 PEITORIL - Granito Branco Dallas;  

 REVESTIMENTO CERÂMICO - Mosaico cerâmico 
Portobello - Arq Design Neve 9,5; 

 VIDROS -  vidro martelado 4 mm áreas frias e 4+4mm 
portas sacadas e gradil sacadas; 

 VIDRO RAMPA – 5+5mm liso transparente. 
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DEPOSITO DE LIXO CENTRAL GLP 
 

 

 
 

 CONTENTORES – pvc lavável e com tampa conf. cores 
definidas pela vigilância sanitária;  

 ESQUADRIAS ALUMINIO -  c/ pintura eletrostática 
branca, vidro 5+5mm gradil;  

 PEITORIL – granito branco Dallas; 

 PAREDE - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca Plastimper; 

 PISO – lajotas em concreto vazado em placas de 50 x 
50cm; 

 REVESTIMENTO MUROS – basalto ferrugem retalho; e 
cerâmico Portobello - Arq Design Neve 9,5. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca; 

 FERRAGENS – Udinese; 

 GRADES VENTILAÇÃO PERMANENTE -  grade metálica 
com pintura branca eletrostática para duto de 
ventilação; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 LUMINARIAS -  arandelas tartaruga para lâmpadas de 
LED; 

 PISO - Contrapiso com pintura a base de álcool cinza 
Palcolit Plastimper; 

 PAREDE - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca Plastimper; 

 TETO - Reboco com aplicação de textura e pintura acrílica 
branca Plastonar Plastimper. 
 

 

HOBBY BOX GARAGEM 
 

 
 

 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca; 

 FERRAGENS – Udinese; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 
Tubulação aparente branca; 

 LUMINARIAS -  arandelas para lâmpadas de LED; 

 PISO - Concreto desempenado liso – acabamento rustico; 

 PAREDE - Reboco com aplicação de pintura acrílica branca 
Plastimper; 

 TETO - Reboco com aplicação de pintura acrílica branca 
Plastonar Plastimper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 GRELHA - Grelhas caixas pluvial em aço galvanizado 
Dominik; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca; 

 LUMINARIAS – Aarandelas tartaruga para lâmpadas de 
LED; 

 PAREDE - Reboco com aplicação de pintura acrílica 
branca Plastimper;  

 PEITORIL - Granito Branco Dallas;  

 PISO - Concreto desempenado liso e Grelha de ventilação 
em placas de concreto; 

 PORTÃO - metálico de abrir vertical em ferro galvanizado 
com pintura eletrostática branca; 

 TUBULAÇÃO – PVC Tigre. 
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HALL SOCIAL E HALL ELEVADORES ACESSOS 
 
 
 

 
 

 

 

 ALARME INCÊNDIO - conf. Projeto PCI – Sul 
Catarinense; 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 
16mm polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIA INCÊNDIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca E vidro jateado 6mm;  

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branca com 
núcleo comum, com borracha amortecedora 
antirruído acabamento branco; 

 ELEVADORES – OTIS p/ 6 passageiros;  

 EXTINTORES – conf. Projeto PCI – Sul Catarinense; 

 FECHADURAS – Internas - Synter inox Navis Ros. 
Redonda G polida maq 45mm R; Sacadas - Marca 
Udinese; 

 GRANITO ELEVADOR – Branco Dallas (Piso e bordas 
pportas); 

 INTERFONE – JFL Alarmes; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia 
Alumbra; 

 LUMINARIAS – 3w, 12w E 25 w quente de embutir 
branca; 

 MOVEIS PLANEJADOS -  Cx. Correspondência,  balcão 
recepção, aparador com espelho e painel;  

 PAREDE - Massa corrida e aplicação de pintura 
acrílica palha Plastimper; 

 PISO HALL SOCIAL – Munari Dual cimento AC 90 x90 
cm Eliane, rejunte cinza Quartzolit; 

 SINALIZAÇÃO - conf. Projeto PCI – Sul Catarinense; 

 SOLEIRA - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica acetinado branco polar e branco 
fosco Plastimper; 

 VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood branco Pormade 
(Vistas 6cm e rodapés 5cm). 

 

 

 

 
 

 

 CALÇADA – lajotas em concreto vazado em placas de 
50 x 50cm; 

 CORRIMÃO – Alumínio c/ pintura eletrostática 
branca com vidro 10mm; 

 LUMINARIAS -  arandelas tartaruga para lâmpadas 
de LED; 

 JARDIM -  grama natural em placas e coqueiros 
decorativos para sombra; 

 PISO RAMPA – Munari Cimento Ext 60 x 60 cm 
Eliane, Rejunte Inkor cinza; 

• PAREDE - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca e marrom Plastimper; 

 PEITORIL – granito branco Dallas; 

 REVESTIMENTO MUROS – basalto ferrugem retalho; 

 TAMPAS CAIXAS PASSAGEM – Concreto pintado com 
tinta acrílica verde. 
 

LAVABO HALL SOCIAL 
 

 

 

 BANCADA – Granito branco Dallas; 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 
16mm polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca, vidro martelado 4 mm; 

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branco, núcleo 
colmeia, com borracha amortecedora antirruído 
acabamento branco; 

 FECHADURAS - Synter inox Navis Ros. Redonda G 
polida maq 40mm R; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia 
Alumbra; 

 LOUÇAS SANITARIAS - Bacia sanitária com cx. 
Acoplada 3/6 l linha ECO, cor Branco Celite e cuba de 
apoio quadrado branco gelo; 

 METAIS E ACABAMENTOS- Acabamento Oggi Cr 
Fabrimar ¾ e ½ (1980) e 1 (1988); 

 PAREDE - Forma Slim Branco AC 30x40 Eliane. 
Rejunte Inkor branco; 

 PISO BWC -  Munari Dual cimento AC 90 x90 cm 
Eliane, rejunte cinza Quartzolit; 

 RALO AGUA – PVC circular Tigre;  

 TETO - Gesso massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica branco fosco Plastimper;  

 VISTAS - PVC Wood Pormade branco 6cm. 
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BWC FUNCIONARIOS E BWC´S RECREAÇÃO COBERTA SALA  FUNCIONARIOS E BWC FUNCIONARIOS 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 BANCADA – granito branco Dallas; 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 
16mm polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca, vidro martelado 4 mm; 

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branco, núcleo 
colmeia, com borracha amortecedora antirruído 
acabamento branco; 

 FECHADURAS - Synter inox Navis Ros. Redonda G 
polida maq 40mm R; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia 
Alumbra; 

 LOUÇAS SANITARIAS - Bacia sanitária com cx. 
Acoplada 3/6 l linha ECO, cor Branco CELITE e bacia 
para caixa acoplada com acesso CELITE; Cuba de 
embutir oval branco gelo e cuba de sobrepor oval 
branco gelo; 

 LUMINARIAS – 12w frio de embutir branca; 

 METAIS E ACABAMENTOS- Acabamento Oggi Cr 
Fabrimar ¾ e ½ (1980) e 1 (1988); Barras de apoio 
de 80cm cromado para portadores de necessidades 
especiais; 

 PAREDE – Revestimento Forma Slim Branco AC 
30x40 Eliane. Rejunte Inkor branco; 

 PISO BWC -  Porcelanato Ilhabela – Modelo Roma 
60 x 60cm e Rejunte Inkor areia; 

 RALO AGUA – PVC circular Tigre;  

 TETO - Gesso massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica branco fosco Plastimper;  

 VISTAS - PVC Wood Pormade branco 6cm. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 BANCADA – granito branco Dallas; 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 
16mm polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca, vidro liso 4mm; 

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branca com 
núcleo comum, com borracha amortecedora 
antirruído acabamento branco; 

 FECHADURAS – Internas - Synter inox Navis Ros. 
Redonda G polida maq 45mm R; Sacadas - Marca 
Udinese; 

 INTERFONE – JFL Alarmes; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia 
Alumbra; 

 LOUÇAS SANITARIAS - Bacia sanitária com cx. 
Acoplada 3/6 l linha ECO, cor Branco CELITE; cuba de 
embutir oval branco gelo; 

 LUMINARIAS – 3w, 12w E 25 w quente de embutir 
branca; 

 METAIS E ACABAMENTOS- Acabamento Oggi Cr 
Fabrimar ¾ e ½ (1980) e 1 (1988); 

 PAREDE  SALA- Massa corrida e aplicação de pintura 
acrílica palha Plastimper; 

 PAREDE BWC – Revestimento Forma Slim Branco AC 
30x40 Eliane. Rejunte Inkor branco; 

 PEITORIL -  Granito branco Dallas; 

 PISO – Munari Dual cimento AC 60 x60 cm Eliane, 
rejunte cinza Quartzolit; 

 RALO AGUA – PVC circular Tigre;  

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica acetinado branco polar e branco 
fosco Plastimper; 

  VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood branco Pormade 
(Vistas 6cm e rodapés 5cm). 
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SALÃO DE FESTAS BRINQUEDOTECA 
 
 

 

 

 
 
 

 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 
16mm polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca, vidro temperado 10mm; 

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branca com 
núcleo comum, com borracha amortecedora 
antirruído acabamento branco; 

 FECHADURAS – Internas - Synter inox Navis Ros. 
Redonda G polida maq 45mm R; Sacadas - Marca 
Udinese; 

 INTERFONE - JFL Alarmes; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia 
Alumbra; 

 LUMINARIAS – 12w E 25 w frias de embutir branca 
e 3w quentes de ambutir; 

 MOVEIS PLANEJADOS –  
o Ar condicionado – Philco 12.000btus; 
o Balcão em madeira sob medida; 
o Poltrona Executiva 1 lugar Corino Pe Aberto 

Preto – SKU -  5745; 
o Poltronas Costura Capiotne Corino Marrom Sala 

Espera Escritório – SKU 7593; 
o Banquetas bistrô aço preto e assento preto – SKU 

5040; 
o Cadeira Rodeo Korimax 002; 
o Mesas – Dellart móveis; 
o Quadros e móveis soltos –  Odete objetos. 

 PAREDE - Massa corrida e aplicação de pintura 
acrílica palha Plastimper; 

 PISO – Porcelanato Ilhabela – Modelo Roma 60 x 
60cm e Rejunte Inkor areia; 

 REVESTIMENTO PAREDE – basalto ferrugem filete;  

 SOLEIRA - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica acetinado branco polar e branco 
fosco Plastimper; 

  VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood branco Pormade 
(Vistas 6cm e rodapés 5cm). 
 

  

 
 

 
 

 

 

 DOBRADIÇAS - Synter inox 3” x 2 ½” rolamento raio 
16mm polida c/ parafusos; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO - Alumínio c/ pintura 
eletrostática branca, vidro temperado 10mm; 

 ESQUADRIAS MADEIRA - Porta lisa branca com 
núcleo comum, com borracha amortecedora 
antirruído acabamento branco; 

 FECHADURAS – Internas - Synter inox Navis Ros. 
Redonda G polida maq 45mm R; Sacadas - Marca 
Udinese; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra 
e JFL Alarmes; 

 LUMINARIAS – 12w E 25 w frias de embutir branca; 

 MOVEIS PLANEJADOS -   
o Ar condicionado – Philco 12.000btus; 
o Balcão e estante em madeira sob medida; 
o Brinquedos – Brinquedos diversos; 
o Smart TV LED 40'' Toshiba 40L2600 Full HD com 

Conversor Digital 3 HDMI 2 USB Wi-Fi 60Hz – 
Preta; 

o Tapete emborrachado decorado com letras 
abecedário; 

o Mesinhas e cadeiras em plástico 

 PAREDE - Massa corrida e aplicação de pintura 
acrílica palha, verde e azul Plastimper e adesivo 
ilustrado; 

 PISO – Piso vinilico pvc em régua flexível Personalité 
950x184,2mm Finottato Decor Padrão PADUA; 

 SOLEIRA - Granito Branco Dallas; 

 TETO - Gesso com massa corrida com aplicação de 
pintura acrílica acetinado branco polar e branco 
fosco Plastimper; 

 VISTAS E RODAPÉS - PVC Wood branco Pormade 
(Vistas 6cm e rodapés 5cm). 
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PISCINA e RECREAÇAO DESCOBERTA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 DECK – Madeira angelim envernizada; 

 ESQUADRIAS ALUMINIO -  c/ pintura eletrostática 
branca, vidro temperado 10mm gradil; 

 FERRAGENS – Udinese;  

 FILTRO PARA PISCINA -  DFR 12-4 com Bomba 1/3 CV 
Monofásica + Areia para Filtro DANCOR; 

 INTERRUPTORES E TOMADAS – Linha Gracia Alumbra; 

 LUMINARIAS -  arandelas frisadas para lâmpada LED; 

 MÓVEIS EXTERNOS – 
o  Cadeira Rodeo Korimax 002; 
o 12 cadeira externa; 
o 03 espreguiçadeiras; 
o  Banco de praça em ripas de madeira maciça pés em 

detalhe de cavalo – SKU 10631;  
o 01 jogo de sofá; 
o 02 poltronas; 
o 02 Mesas de madeira com estofamento móvel; 
o 03 Ombrellone Madeira cobertura PVC 2,00m 

branco ref. 201601 com suporte; 
o Vaso de paisagismo creme; 

 MUROS - Reboco com aplicação de textura e pintura 
acrílica branca e marrom Plastimper e Mosaico 
cerâmico Portobello - Arq Design Neve 9,5; 

 PEITORIL e BORDA PISCINA – Granito branco Dallas; 

 PISO – Munari Dual cimento EXT 60 x60 cm Eliane, 
rejunte cinza Quartzolit; 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PISCINA – Prisma 
Turquesa 7,5 x 7,5 TEL e Prisma Blu 7,5 x 7,5cm TEL 
Portobello, rejunte azul Quartzolit; 

 RALO AGUA – PVC circular Tigre. 
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10. CADERNO DE PROJETOS 

 

Anexos estão disponíveis os “as built´s” dos projetos, ARQUITETURA, PONTOS ELÉTRICOS E TELECOMUNICAÇÃO, GÁS E HIDROSSANITÁRIO. Nos asbuit´s 

estão inclusos ainda desenhos das paredes das áreas frias identificando onde passam as tubulações hidráulicas embutidas nas paredes, com o intuito de 

evitar furações equivocadas no imóvel que propiciem manutenções e quebras. 

Lembramos que estes projetos são simplificados, para facilitar o entendimento por TODOS. Caso deseje a versão técnica (projetos Completos) e detalhada, 

procure o síndico.  

OBS.: Pode haver pequenas variações nas medidas de acordo com o material utilizado na obra, desta forma sugerimos que seja 

considerada maior tolerância nas medidas dos desenhos nos casos de furações. 

 

 

 




























 

Pavimento pilotis 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

Pavimento subsolo 2 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 Pavimento subsolo 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrilete 

LAY-OUT Instalações Hidráulicas 

Vista Barrilete 

Planta do Barrilete 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserv. Superior 

LAY-OUT Instalações Hidráulicas 

Planta reserv. superior   Planta reserv. superior   

Vista reserv. superior   

Corte reserv. superior   

*Desenho sem escala 



 

                                                                                                      

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

Recreação coberta - pilotis 

A. Comum 

LAY-OUT Instalações Sanitárias 

Sala funcionários - pilotis 

Lavabo - pilotis Lavabo - subsolo Lavabo  1 e 2 - Pilotis 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

A. Comum 

LAY-OUT Instalações Hidráulicas 

Recreação coberta - pilotis Lavabo PNE - pilotis 

Lavabo - pilotis Lavabo 2 - pilotis 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Comum 

LAY-OUT Instalações Hidráulicas 

Lavabo 1 -  Subsolo 1 

BWC Funcionários - Pilotis 

Copa funcionários - Pilotis 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Comum 

DETALHES  Instalações Hidráulicas 

Detalhes da Cisterna 

Esquema vertical de água 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Comum 

DETALHES  - Instalações Hidráulicas 

Sistema descarte de aguas iniciais Cisterna aguas pluviais 

Det. Ligação motobomba 

Det. Filtro VF-1 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Comum 

DETALHES - Instalações PCI 

Det. Relógio gás 

Det. Caixa   Incêndio 

Det. Central de Gás 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. Comum 

DETALHES - Instalações PCI 

Prumada dutos de ventilação Prumada Gás e Incêndio 

*Desenho sem escala 





 Pilotis 

LAYOUT - Instalações PCI 

*Desenho sem escala 



 

Subsolo 1 

LAYOUT - Instalações PCI 

*Desenho sem escala 



 
Subsolo  2 

LAYOUT - Instalações PCI 

*Desenho sem escala 
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PRUMADA -CIRCUITOS DE CONDOMÍNIO PRUMADA - ALIMENTADORES GERAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada Geral 

LAYOUT - Instalações Elétricas 

*Desenho sem escala 



 

Pilotis 

LAYOUT - Instalações Elétricas 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

Subsolo 2 

LAYOUT - Instalações Elétricas 

*Desenho sem escala 



 

Subsolo 1 

LAYOUT - Instalações Elétricas 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

Prumada Geral 

Corte – TV a Cabo e Interfone 

Prumada TV a cabo 
Prumada Interfone 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada Geral 

Corte – Telefone Cab e Tub. 

Prumada Telefone – Cab. Prumada Telefone – Tub.  

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desenho sem escala 

Entrada 

Layout – TV a Cabo e Interfone 



 

 

 

 

 

*Desenho sem escala 

Área comum  

Layout - Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 



 

 

 

 

 

Prumada 01 – pavto 01 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

                            

 

 

Prumada 01 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

                                                  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 01 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

BWC Suíte 

BWC social 

Cozinha / A. Serviço Sacada 

*Desenho sem escala 
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 E social 

 

                                                                                    

 

 

 

Prumada 01 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

BWC Suíte e social 

BWC suíte e social -  Vista 01 BWC suíte e social -  Vista 02 

Sacada 

Sacada – Vista 01 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Prumada 01 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

Cozinha / A. Serviço 

Cozinha / A. S – Vista 01 

*Desenho sem escala 



 

 

 

  

Prumada 01 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

Prumada 01 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

                     

 

 

 

Prumada 01 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 01 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 

*Desenho sem escala 

Apto 901 

LAY-OUT –  Climatização 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 02 – pavto 01 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 02 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

                                                                                           

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Prumada 02 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

Sacada BWC Suíte 

Cozinha / A. Serviço 

BWC Social 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 02 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

BWC Suíte e Social Sacada 

Cozinha / A. Serviço 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 02 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

Prumada 02 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 02 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 02 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

Prumada 03 –pavto 01 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

Prumada 03 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

            

                                               

 

 

                                                                          

 

 

Prumada 03 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

A. Serviço /cozinha BWC social 

Sacada BWC Suíte 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 03 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

A. Serviço /cozinha Sacada 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 03 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

BWC Suíte 

BWC  

*Desenho sem escala 



 

Prumada 03 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

Prumada 03 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

Prumada 03 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 

*Desenho sem escala 

Prumada 03 

LAY-OUT –  Climatização 



                                               

Prumada 04 – pavto 01 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



                                   

Prumada 04 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Prumada 04 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

BWC. Social 

Cozinha / A. Serviço Sacada 

BWC Suíte 

*Desenho sem escala 



 

 

                                 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 04 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

BWC social 

*Desenho sem escala 

BWC suíte 



 

 

 

 

Prumada 04 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

Prumada 04 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

Prumada 04 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 04 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 

*Desenho sem escala 



                                                                         

 

 

Prumada 05 – pavto 01 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



                                                                                                                                                              

 

Prumada 05 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 05 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

Sacada 

Cozinha / A. Serviço 

BWC Social e Suíte 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 05 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

BWC Social e Suíte Sacada 

Cozinha / A. Serviço 

*Desenho sem escala 



                                                   

Prumada 05 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

Prumada 05 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

                               

Prumada 05 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desenho sem escala 

Prumada 05 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 



 

                                                                 

 

 

Prumada 06 – pavto 01 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



                                                                     

 

 

Prumada 06 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

               

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 06 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

Sacada 

BWC Social e Suíte Cozinha / A. Serviço 

*Desenho sem escala 



             

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 06 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

Cozinha / A. Serviço 

Sacada 
BWC Suíte e Social 

*Desenho sem escala 



 

 

                                                              

 

Prumada 06 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prumada 06 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

Prumada 06 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desenho sem escala 

Prumada 06 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1001 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

                                                

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1001 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

BWC Suíte e Lavabo 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacada 

Apto 1001 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

Cozinha / A. Serviço  

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1001 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

Cozinha – Vista 01 Cozinha/ A.S  – Vista 01 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1001 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

 

BWC– Vista 01 BWC – Vista 01 Suíte– Vista 01 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1001 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

Suíte 01 – Vista 01 Suíte 01 – Vista 02 Lavabo – Vista 01 Lavabo – Vista 02 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1001 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

BWC – Vista 01 

*Desenho sem escala 



 

             

 

Apto 1001 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

Apto 1001 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



                                             

 

 

Apto 1001 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Apto 1001 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora 

Det. Isolamento das infras 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det. Cx espera evaporadora 

Det. Isolamento das infras 

Apto 1001 - alternativo 

LAY-OUT –  Climatização 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    

                                                          

 

 

Apto 1002 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1002 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

Sacada 

BWC 

Cozinha / A. Serviço 
BWC social 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1002 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

A. Serviço /cozinha Sacada 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1002 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

BWC Suíte 

BWC  

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desenho sem escala 

Apto 1002 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 



 

 

 

 

 

Apto 1002 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

Apto 1002 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desenho sem escala 

Apto 1002 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1003 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

 

            

 

 

 

                                          

 

 

                                               

 

 

 

Apto 1003 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

Suíte 01 Suíte 02 

Sacada 

Lavabo Cozinha/ A. Serviço  

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1003 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

BWC Suíte 

Lavabo Cozinha 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1003 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

Cozinha / A. Serviço 

BWC Suíte 

*Desenho sem escala 



                                           

Prumada 1003 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



 

 

 

Apto 1003 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1003 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 
*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

Det. Isolamento das infras 

Apto 1003 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora 

*Desenho sem escala 



 

Apto 1004 

LAY-OUT Instalações Hidro sanitárias 

*Desenho sem escala 



 

 

                                                          

 

 

 

                                          

   

 

 

                                            

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Apto 1004 

AS BUILT -  Instalações sanitárias 

Sacada BWC 

Suíte Cozinha / A. Serviço 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto 1004 

AS BUILT -  Instalações hidráulicas 

Suíte 

BWC 

Sacada 

Cozinha / A. Serviço 

*Desenho sem escala 



 

 

 

Apto 1004 

LAY-OUT – Preventivo contra incêndio 

*Desenho sem escala 



  

 

Apto 1004 

LAY-OUT –  Pontos Elétricos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

Apto 1004 

LAY-OUT –  Pontos Telefônicos 

*Desenho sem escala 



 

 

 

 

 

Apto 1004 

LAY-OUT –  Climatização 

Det. Cx espera evaporadora Det. Isolamento das infras 

*Desenho sem escala 



 

54 

 

11. CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 



 

55 

 



 

56 

 

* Esta planilha está anexa para us periódico e alterações pertinentes 

 

 

 

 

 



 

57 

 

12. MINUTA CARE OTIS  
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Contrato de Manutenção Otis Care 
 
 

Condições Contratuais Gerais 

 
Com o contrato de manutenção Otis Care, a OTIS compromete-se a fornecer o mais completo 
serviço de conservação, reparação e comunicação, assegurando: 

 
• O funcionamento seguro e confiável dos equipamentos; 
• A Comunicação e apoio técnico ao CLIENTE; 
• A segurança e o desempenho dos equipamentos através da proposição de modernizações 

dos componentes sempre que haja alterações da legislação, evolução tecnológica ou 
obsolescência. 

 
Os compromissos e serviços previstos neste contrato de manutenção estão em acordo com as 
leis vigentes sobre conservação e manutenção de elevadores elétricos e hidráulicos. 
 

1. Prevenção e Segurança 
 

1.1.  Corpo Técnico da OTIS 
Todos os trabalhos de manutenção serão efetuados por técnicos especializados, 
devidamente treinados, uniformizados, identificados e habilitados.  Esses 
técnicos são qualificados por auditores nacionais e internacionais, a fim de 
garantir o padrão mundial de qualidade OTIS. 

 
1.2.  Programa de Manutenção Preventiva 

O programa de Manutenção Preventiva OTIS prevê a programação de inspeções 
de todos os trabalhos de conservação, ajustes e substituição de cada componente 
com base nas suas características técnicas e no seu uso. As visitas serão 
realizadas durante o horário de trabalho definido nas Condições Contratuais 
Específicas. O programa de Manutenção Preventiva OTIS é concebido para 
minimizar o risco de falhas do equipamento, bem como o desgaste prematuro da 
instalação. 

 

2. Capacidade de Resposta 
 

2.1. Em caso de passageiro preso no elevador, a OTIS dará prioridade ao resgate dos 
mesmos, sendo que no período das 22H00Min às 7H30Min, o atendimento ficará 
restrito a estes casos. Para segurança dos usuários, a liberação de passageiros 
presos na cabine deverá ser feita exclusivamente pelos técnicos OTIS, ou em 
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caráter de emergência, pelo Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil que os 
substitui. Nestes casos o uso do elevador deverá ser suspenso até a vistoria e 
liberação do equipamento pelos técnicos da OTIS. 

 
2.2.  CAC – Centro de Atendimento ao Cliente 

A OTIS possui uma Central de Atendimento informatizada, para registro dos 
chamados do CLIENTE. O CAC é responsável pela monitoração dos chamados e 
despacho dos técnicos, utilizando para isso moderno equipamento de 
comunicação. Através da Internet o CLIENTE pode ter acesso aos chamados 
registrados no CAC bem como estatísticas de performance de seu equipamento 
sem custo adicional. 

 
2.3.  Disponibilidade de Peças e Componentes Genuínos 

A OTIS mantém um estoque de peças e componentes genuínos nas suas Centrais 
de Serviços, apoiado pelo estoque Master do “Service Center”, localizado em seu 
Centro Industrial em São Bernardo do Campo - SP. 

 
 

3. Comunicação e Apoio Técnico 
 

3.1.  Alteração de Normas e Regulamentos Vigentes 
Quando ocorrerem alterações de normas ou legislação vigente que digam 
respeito à segurança e/ou ao desempenho dos equipamentos, a OTIS informará 
ao CLIENTE, propondo as respectivas atualizações. 

 
3.2.  Serviço de Atendimento ao Cliente 

A OTIS, como garantia de um atendimento de qualidade, colocará à disposição o 
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, que lhe atenderá no telefone gratuito 
0800 707 4525. 

 
3.3.  TeleOtis 

O CLIENTE tem a facilidade de adquirir peças para seus equipamentos, por 
telefone, através do serviço de Telemarketing do CAC – Centro de Atendimento 
ao Cliente: Tel: 0800 703 10 61. 

 
3.4.  Atualização Tecnológica 

Ao completar 20 anos contados da instalação, tratando-se de equipamentos 
eletromecânicos ou 10 anos, se equipamento microprocessado, o CLIENTE 
compromete-se a ajustar com a OTIS a modernização e/ou atualização 
tecnológica do equipamento, a fim de garantir o seu funcionamento adequado, 
uma vez que nesse lapso de tempo ocorrem desgastes naturais nos elevadores 
e/ou nas escadas rolantes, além de se disponibilizarem avanços tecnológicos 
capazes de aumentar tanto a segurança quanto a qualidade do produto, e oferecer 
economias ao CLIENTE. 
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4. Apólice de Seguros 
 
4.1. Este Contrato está coberto por Apólice de Seguro de responsabilidade civil, para 

eventuais indenizações por danos pessoais e/ou materiais decorrentes dos 
serviços prestados pela OTIS. 

 
 

5. Condições Gerais 
 

5.1. Serviços / Itens Não Cobertos 
5.1.1. A substituição ou conserto de quaisquer peças e/ou componentes defeituosos 
5.1.2. A manutenção das instalações da casa de máquinas, passadiço e poço, mesmo 

que elas tenham sido executadas especialmente para a instalação do 
equipamento, como circuitos para alimentação do quadro de força da casa de 
máquinas e respectivos fusíveis de proteção desse quadro, dispositivos de 
pára-raios, janelas, iluminação, sistema de ventilação ou exaustão forçada, 
extintor de incêndio, alvenaria e pinturas. 

5.1.3. Alterações das características originais, substituição de componentes 
obsoletos por outros de tecnologia mais recente, assim como eventuais 
alterações impostas por novas disposições legais ou empresas seguradoras. 

5.1.4. A OTIS não se responsabiliza pelo funcionamento dos equipamentos, 
segurança dos usuários e quaisquer danos, quando constatar que pessoa 
estranha à OTIS interviu nos mesmos. Sempre que haja tal constatação a 
OTIS poderá cancelar de imediato o Contrato sem aviso prévio, ficando o 
CLIENTE obrigado a pagar a multa contratual. 

5.1.5. A OTIS não garantirá o funcionamento dos equipamentos, em situações fora 
de seu controle, como por exemplo, mas não limitado a: 

      a. Atos de vandalismo; 
      b. Infiltração de água no passadiço, casa de máquinas ou poço; 
      c. Utilização do equipamento com carga acima da permitida; 
      d. Utilização do equipamento para fins diferentes do previsto; 
      e. Quedas ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), 

ou falta de energia elétrica; 
      f. Greves, alterações de ordem pública, falta de meio de transporte ou 

mobilizações; 
      g. Deficiências da construção civil ou alterações posteriores da estrutura do 

edifício; 
      h. Deflagração de incêndio, ainda que parcial, no passadiço, no poço, casa de 

máquinas ou em qualquer zona do edifício. 
5.1.6. O atendimento a chamados originados por falha em componentes que não são 

originais ou que não tenham sido fornecidos pela OTIS 
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5.1.7. A OTIS não será responsável por eventuais danos, diretos ou indiretos, sejam 
eles de que natureza forem, resultantes da sua atuação ou omissão, quando 
originado pelo não cumprimento do Contrato por parte do CLIENTE em 
qualquer uma de suas obrigações. 

5.1.8. Resgate de quaisquer objetos que tenham caído no poço do elevador, exceto 
aqueles efetuados durante a Manutenção Preventiva. 

5.1.9. O atendimento de chamados motivados por falta de energia, excesso de peso 
na cabine, Infiltração de água no passadiço, casa de máquinas ou poço ou que 
não sejam motivados por falha técnica do equipamento. 

5.1.10. O CLIENTE será responsável por eventuais danos, diretos ou indiretos, no 
caso de não autorizar a substituição de peças defeituosas. 

 
5.2. Obrigações do CLIENTE 

5.2.1. O CLIENTE assume o compromisso de: 
      a. Manter a casa de máquinas sempre fechada à chave, permitindo acesso 

somente aos técnicos autorizados pela OTIS e portando crachá de 
identificação.  

      b. Solicitar autorização expressa da OTIS para executar quaisquer trabalhos 
no passadiço, poço ou casa de máquinas. 

      c. Garantir condições de ventilação e iluminação (mínima 200 lux ao nível do 
piso) na casa de máquinas, bem como seu acesso livre, seguro e iluminado.  

      d. Pagar o valor mensal, na data do seu respectivo vencimento, independente 
do recebimento de aviso ou fatura.  

      e. Não utilizar, em nenhuma hipótese, a “Chave de Emergência” para 
abertura das portas de pavimentos dos equipamentos, por pessoas que não 
sejam os técnicos habilitados da OTIS. 

      f. Na rescisão do Contrato, permitir a retirada de quaisquer utensílios, 
ferramentas, peças e lubrificantes de propriedade da OTIS. 

      g. Interromper, imediatamente, o funcionamento e utilização de qualquer 
equipamento que apresente irregularidade, comunicando em seguida o fato 
à OTIS. 

 
5.3. Preço 

5.3.1. Pelos serviços descritos neste Contrato, a OTIS cobrará a parcela mensal na 
data de vencimento, do mês referente ao mês da manutenção, conforme 
Condições Contratuais Específicas, na expressão da moeda corrente no país. 

5.3.2. O preço e quaisquer valores destacados nas cláusulas deste Contrato serão 
reajustados a cada 12 (doze) meses ou na menor periodicidade que a 
legislação permitir, na proporção da variação do Índice Geral de 
Preços-Coluna 2 - Disponibilidade Interna (IGP-DI-FGV), divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índice inicial, o do mês 
correspondente à data do início da vigência do Contrato e, como índice final, 
o correspondente ao mês seguinte ao vencimento do Contrato. No caso de 
indisponibilidade do índice final supramencionado, será usada a ultima 
variação anual conhecida. 
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5.3.3. Havendo lei superveniente que altere o limite máximo permitido para a 
estipulação da taxa de juros moratórios, esse novo limite máximo será 
aplicado automaticamente ao presente contrato, independentemente de 
qualquer procedimento aviso ou notificação, a partir do início de vigência da 
nova lei. 

5.3.4. No caso de modificações nas características técnicas do equipamento, o preço 
em vigor poderá ser alterado, mediante acordo entre as partes. 

5.3.5. Os tributos, incluídos no preço, estão baseados nas alíquotas e bases de 
cálculos vigentes e incidentes na data da emissão desta Proposta/Contrato. 
Qualquer alteração, posterior a esta data, que implique em aumento de 
tributos ou criação de novos, ou que, simplesmente, atinja, de qualquer forma, 
o serviço contratado, serão estes tributos consequentemente faturados ao 
contratante. 

 
5.4. Pagamentos 

5.4.1. Os pagamentos serão efetuados pelo CLIENTE nos estabelecimentos 
bancários autorizados, através de faturas, conforme opção descrita nas 
Condições Contratuais Específicas. Caso a fatura não seja recebida até 2 dias 
úteis antes do vencimento, o CLIENTE deve entrar em contato com a Filial 
OTIS responsável por esse contrato,  para obtenção de um novo boleto. 

5.4.2. O não pagamento de duas prestações, simultâneas ou não, concederá à OTIS o 
direito de suspender os serviços de atendimento de chamados ou a rescisão 
deste Contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 
extra-judicial. A mera tolerância no recebimento de qualquer importância não 
implicará em novação deste Contrato. 

 
5.5. Penalidades 

5.5.1. Na hipótese de atraso nos pagamentos, o CLIENTE pagará a OTIS o valor 
devido em relação à obrigação vencida, devidamente atualizada com base na 
variação do IGP-DI-FGV, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

5.5.2. Independentemente do direito à indenização por mora prevista na clausula 
5.5.1, sempre que haja descumprimento do presente contrato por parte do 
CLIENTE que justifique o cancelamento deste por parte da OTIS, lhe dará o 
direito ao recebimento de multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) 
das prestações vincendas, sem prejuízo do cumprimento das demais 
obrigações previstas neste contrato.  A indenização paga a favor da OTIS 
reveste-se de caráter indenizatório, uma vez que esta é obrigada a manter 
elevada quantidade de peças nos estoques, bem como equipes treinadas e 
capacitadas, a fim de garantir a disponibilidade dos equipamentos como prevê 
este contrato. 

   
5.6. Vigência 

5.6.1. O presente contrato terá inicio, e manter-se-á válido até as datas referidas nas 
Condições Contratuais Específicas. 
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5.6.2. O faturamento terá inicio na data referida nas Condições Contratuais 
Específicas. 

5.6.3. O contrato terá inicio no primeiro dia do mês de assinatura desde que haja 
visita de manutenção, em não havendo e se o primeiro mês de vigência do 
Contrato não abranger o mês civil completo, os seus dias serão faturados “pro 
rata”. Para efeito de renovação, o Contrato iniciar-se-á no primeiro dia do mês 
do início da vigência. 

5.6.4. O presente Contrato considera-se tacitamente prorrogado por períodos iguais, 
aos definidos nas Condições Contratuais Específica, desde que não seja 
denunciado por qualquer das partes com, pelo menos, noventa dias de 
antecedência do termino do prazo que então estiver em curso, através de carta 
registrada para a Matriz da Contratada, localizada na Rua Elisha Otis nº 2200, 
Bairro Cooperativa, São Bernardo do Campo / SP, CEP: 09852-075 aos 
cuidados da Gerencia Comercial de Serviços. 

5.6.5. A rescisão deste Contrato pelo CLIENTE sem causa justificada o obrigará a 
pagar a OTIS uma multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) das 
prestações vincendas, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações 
previstas neste contrato.  A indenização paga a favor da OTIS reveste-se de 
caráter indenizatório, uma vez que esta é obrigada a manter elevada 
quantidade de peças nos estoques, bem como equipes treinadas e capacitadas, 
a fim de garantir a disponibilidade dos equipamentos como prevê este 
contrato. 

5.6.6. O presente Contrato será automaticamente rescindido, independentemente de 
qualquer notificação ou formalidade, na ocorrência dos seguintes eventos: 

      a. Se qualquer das partes infringir qualquer das cláusulas ou condições deste 
contrato e não sanar tal falha dentro de 10 (dez) dias contados do 
recebimento de notificação por escrito, da outra parte, nesse sentido; 
Se qualquer das partes ceder ou transferir este contrato a terceiros, sem 
autorização prévia e por escrito da outra; 

      b. Na hipótese de qualquer das partes vir a requerer recuperação judicial, 
tiver decretada a sua falência, entrar em regime de liquidação judicial ou 
extrajudicial, for objeto de intervenção ou tiver protesto de título de cujo 
pagamento seja responsável e que indique estado de insolvência. 

 
5.7. Constituição e Manutenção do Condomínio 

5.7.1. Quando e se, no edifício onde o(s) equipamento(s) se encontra(m) 
instalado(s), vier a ser constituído o Condomínio, o CLIENTE (construtor) 
compromete-se a informar a OTIS da data da conclusão deste processo, 
indicando o nome e demais elementos da nova Administração. 

5.7.2. Sempre que se opere a mudança da Administração, a OTIS deve ser 
obrigatoriamente informada nos 10 dias seguintes à realização da Assembléia 
de Condôminos, do nome completo, endereço e demais elementos 
identificadores do(s) Administrador(es) que integra(m) a nova Administração 

5.7.3. Até a alienação da ultima fração, em primeira venda, pelo Construtor, este 
será solidariamente responsável de parceria com a Administração em 
exercício, por todas as obrigações contratuais, incluindo os débitos. 
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5.8. Débito Automático 

5.8.1. O Valor referente ao pagamento deste contrato de manutenção será debitado 
automaticamente da conta corrente referenciada abaixo: 

 
Banco: ______________________________________________________ 
 
Agencia Nr:________________ Conta Nr: ___________________-______ 

 
5.8.2. Na impossibilidade de cobrança via débito automático, o pagamento deverá 

ser efetuado via boleto bancário. 
 

5.9. Responsabilidades das Partes 
5.9.1. A OTIS será responsável por erros, perdas ou danos diretos ocorridos por sua 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, devidamente 
comprovada, obrigando-se a ressarcir o CLIENTE ou terceiros pelos 
prejuízos acarretados. Inobstante, fica acertado entre as partes que o valor 
máximo para qualquer indenização prevista neste contrato, em lei ou em 
qualquer outro instrumento, limitar-se-á ao valor deste contrato. 

5.9.2. Nenhuma das partes responderá por lucros cessantes e danos indiretos 
decorrentes deste Contrato. 

5.9.3. O CLIENTE será responsável pelos prejuízos que vier a causar à OTIS, seus 
empregados, sub-contratados, prepostos representantes, (I) em razão de sua 
negligência, de seus empregados contratados, prepostos, representantes ou 
(II) em razão do descumprimento de suas obrigações para este fornecimento, 
ou (III) em razão de descumprimento de legislação, ou (IV) em razão do uso 
inadequado dos produtos e equipamentos relacionados a este contrato. 

5.9.4. Nenhuma das partes será considerada em mora ou inadimplente se o motivo 
do atraso ou do descumprimento das obrigações decorrer de caso fortuito ou 
força maior, na forma estabelecida pelos artigos 393 e 399 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406/02). 

 
5.10. Foro 

5.10.1. Para todas as questões eventualmente emergentes da aplicação e/ou 
interpretação do presente contrato, elege-se o Foro Central desta Comarca, 
com renúncia expressa a qualquer outro, inclusive às Varas Regionais. 
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Por este instrumento particular de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito e, por estarem de acordo 
com todas as suas cláusulas e condições, Elevadores OTIS e o CLIENTE, abaixo assinados, ajustam entre si, seus herdeiros 
e sucessores a qualquer título, o presente Contrato, na presença de 2 ( duas ) testemunhas 

 
 
 
                                   ____________________________,_______de _________________de__________. 
 
 
 
.................................................................................... .................................................................................... 
CLIENTE      ELEVADORES OTIS LTDA 
 
 
.................................................................................... .................................................................................... 
Representado por      Representado por 
 
 
.................................................................................... .................................................................................... 
CPF/CNPJ     Cargo 
 
 
1................................................................................. 2................................................................................. 
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DECLARAÇÃO DE RECIBO (a destacar) 

 

 

 

 

 

Eu, _____________________________________________, subscritor do Contrato Particular 

de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma construída, sob n° _________, datado 

em ________ de ____________________ de _________, referente ao apartamento, situado 

no empreendimento “Puerto Montt” na Rua do Iano, São José/SC, DECLARO haver recebido 

da empresa NBS Empreendimento Imobiliário Puerto Montt Ltda., o “Manual do Proprietário”. 

DECLARO haver tomado conhecimento dos termos do Certificado de Garantia do mesmo 

imóvel, constante do referido Manual. 

Por ser verdade, assino o presente. 

 

Santa Catarina, _____ de _________________ de _________. 

 

 

________________________________ 

                     Adquirente  
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Rua Esteves Junior, n° 50 
Sala 406- Ed Top Tower 

CEP: 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC 

contato@nbsconstrutora.com.br 


