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RESUMO

Visando a orientar os responsáveis pela condução e direção de
condomínios residenciais, quanto aos serviços de manutenção a serem
realizados no intuito de garantir as boas condições de funcionamento das
instalações, o presente trabalho traz orientações para que tais serviços
possam ser executados atendendo as determinações legais, normativas e
técnicas, evitando problemas para os condomínios e seus responsáveis,
dando-lhes condições para que contratem empresas e/ou profissionais
especializados e habilitados para cada serviço.
Busca tratar os problemas de forma simples e clara, com o objetivo de
transmitir o conhecimento dos problemas mais comumente encontrados e
suas soluções para manutenção, às pessoas encarregadas de tomar decisões
de contratação de serviços de manutenção e reparos para os edifícios.

Palavras-chave: Manutenção de edifícios, Manutenção predial,
Gerenciamento da manutenção, Condomínios, Administração de Edifícios,
Inspeção Predial, Vistorias.
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ABSTRACT

Aimed at acquainting managers and leaders of multi-family
apartment buildings with periodical maintenance services required for
optimum site operating conditions, this review provides advice to have such
services conducted according to legal, code and technical requirements,
avoiding inconveniences for the communities and their leaders, and giving
them knowledge to hire specialized contractors and/or professionals for each
type of work.
Issues are addressed in a concise and clear manner to familiarize
those responsible for contracting maintenance and repair service with the
most usual and customary problems and their maintenance solutions.

Key-words: Building maintenance, Maintenance management,
Condominium, Building administration, Property administration, Building
inspection, Maintenance services.
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INTRODUÇÃO
MANUTENÇÃO: palavra proveniente do latim manu (mão) tenere (segurar), ato ou
ação de segurar com as mãos, ou seja, cuidar, sustentar, conservar.
E, como tal, a manutenção deve ser vista pelos proprietários e usuários de unidades
residenciais em condomínios de edifícios.
Trata-se de cuidar de seu abrigo, de sua caverna, da mesma forma como sempre
cuidou de si, se alimentou, se vestiu, se protegeu, se provisionou, se procriou, cuidou de
sua prole e a ensinou a se cuidar.
Embora não caiba aqui tecer comentários sobre sociologia, política ou filosofia,
justifica-se dizer que o estado atual de conservação de nossas edificações é reflexo da
baixa manutenção de valores importantíssimos para a sociedade, que são: a família, o
respeito humano e o reconhecimento ao trabalho competente.
Estes valores estão sendo distorcidos pelo sistema político-educacional, permitindo
que pessoas despreparadas “preparem” outras pessoas, que continuarão a ignorar a
necessidade de entender e reconhecer os importantes valores acima citados, por mera
ignorância ou interesses equivocados.
Como a captação de dados amostrais1 e a legislação pertinente estudada neste
trabalho é válida para a cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, as conclusões
aqui obtidas poderão estar sujeitas a variáveis que deverão ser consideradas em outras
regiões; seria perigoso aceitá-las pura e simplesmente para o restante do país, havendo,
porém, uma grande probabilidade de repetirem-se para muitas outras localidades.

1

O autor é Sócio Diretor da VIP - Vistorias e Inspeções Prediais Ltda., empresa que, até a data deste trabalho, prestou

atendimento a mais de 2000 condomínios de uso residencial na Grande São Paulo.
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O presente trabalho trata do assunto manutenção de edifícios de forma a auxiliar a
profissionais e empresas envolvidas no processo administrativo de edificações em forma
de condomínio.
Baseado na constatação de profissionais vistoriadores deste tipo de edificações
durante cinco anos, quando foi vistoriada uma média de 900 condomínios de uso
residencial por ano, na região da cidade de São Paulo, o autor apresenta recomendações e
procedimentos orientativos para organização da manutenção de componentes, instalações e
equipamentos das áreas comuns destes edifícios.
O presente estudo justifica-se pela necessidade de aprimoramento dos métodos e
processos de execução e controle dos trabalhos de manutenção predial e pela quase
ausência de material dirigido ao profissional que tem na administração da manutenção de
edifícios o seu mister, principalmente quando se fala de edifícios residenciais.
O assunto “manutenção” no Brasil está praticamente focado no setor industrial e,
principalmente em seus equipamentos. Para o mercado predial há pouquíssimo material
disponível no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
É habitual em muitos condomínios o zelador, ou mesmo os porteiros, reportarem ao
síndico(a) ou às administradoras os problemas encontrados, e estes(as) ou aquelas tomarem
as providências com base nestas informações absolutamente leigas e informais.
Infelizmente também é bastante habitual que um funcionário de administradora,
que em suas atribuições de portador de documentos, verificador de estado de conservação
da decoração, de uniformes de funcionários, entre outras, exerça o papel de "vistoriador"
do imóvel, indicando, a seu critério pessoal, o que há para ser reparado no condomínio.
A maioria das pessoas, envolvidas hoje na manutenção de edifícios, têm dificuldade
em observar o imóvel de forma técnica e objetiva; estão habituados aos problemas com os
quais convivem diariamente e podem, mesmo sem intenção, encobrir falhas do imóvel por
simplesmente não percebê-las. Para se obter uma informação precisa, é necessário ouvir a
opinião imparcial de um profissional especializado.
A Inspeção Predial examina visualmente (não destrutiva) a estrutura física, os
sistemas (elétrico e hidráulico) e os componentes estruturais visíveis, tanto na parte
exterior (aí incluídas fachadas, coberturas de áreas comuns, áreas abertas e piscinas,
garagens, casa de máquinas, etc.), como no interior (incluindo salas, dormitórios,
banheiros, cozinhas, áreas de serviço, escadas, etc.).
Quando são encontrados problemas ou sintomas, o inspetor recomenda as soluções
ou, quando necessário, uma avaliação adicional (ensaios tecnológicos).
A Inspeção Predial não é uma verificação de conformidade com códigos de obras e
normas de segurança locais e, por isso, o Inspetor não aprova ou reprova um imóvel, mas,
ao descrever sua condição física, indica o que pode precisar de reparo, adequação ou
substituição.
No caso específico de condomínios residenciais, a Inspeção Predial visa auxiliar
administradoras e síndicos(as) a gerenciar a manutenção corretiva dos imóveis e,
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principalmente, a programar a manutenção preventiva, evitando assim a incidência de
despesas inesperadas e emergenciais.
Nos Estados Unidos, por exemplo, há cerca de 3 associações nacionais(2) de
profissionais que atuam na área de inspeções prediais, porém com objetivos diversos das
necessidades brasileiras, congregando mais de 20.000 participantes e gerando muitos
negócios paralelos como treinamento, produção de material específico, seguros cobrindo
erros e omissões nos relatórios. Estes mercados foram impulsionados pelo setor imobiliário
norte-americano, onde a empresa (imobiliária e/ou corretor) é co-responsável (assim como
os proprietários) pela qualidade dos imóveis que vende (ou aluga) e por isso são
contratados inspetores de imóveis para que seus laudos façam parte da documentação da
transação imobiliária, ou seja, os laudos não são direcionados à manutenção predial como
pretende este trabalho.
Síndico(as) preocupados com a manutenção e valorização do patrimônio acabam
sendo acusados pelos demais condôminos de perdulários, mas é preciso que eles saibam
que tem à mão uma ferramenta imparcial, a Inspeção Predial, para demonstrar
tecnicamente aos demais condôminos a necessidade de reparos e possibilitar a
programação da manutenção sem pesar no orçamento doméstico dos moradores do
Condomínio.

2

NATIONAL SOCIETY OF BUILDING INSPECTOR ENGINEERS, NATIONAL ASSOCIATION OF HOME INSPECTORS e

AMERICAN SOCIETY OF HOME INSPECTORS
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OBJETIVO
Abordar conceitos gerais de Gerenciamento da Manutenção com enfoque nos
condomínios de uso residencial, incentivando o Gerenciamento Profissional da
Manutenção da Edificação.
Este trabalho pretende orientar os responsáveis legais pela manutenção de
condomínios residenciais, bem como seus colaboradores e moradores, para o correto uso
das instalações e para o cuidado necessário no ato da contração de empresas e/ou
profissionais de manutenção, tendo um laudo ou parecer técnico elaborado por engenheiros
como base para a correta execução da manutenção.
O resultado final destas ações é a conseqüente valorização patrimonial, a redução
dos investimentos em manutenção, o aumento da segurança dos habitantes e a correta
execução das atribuições dos síndicos.
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1

DOCUMENTAÇÃO, NORMAS E LEGISLAÇÃO
São utilizadas neste trabalho, as definições previstas na NBR 5674/99, como

apresentadas no Anexo I.

1.1

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E DADOS DA EDIFICAÇÃO
A fim de se planejar qualquer tipo de ação de manutenção, é preciso inicialmente

saber como foram concebidos os sistemas de um edifício, sendo necessário, portanto,
dispor-se de documentos que mostrem como a edificação foi construída e quais são os
elementos e equipamentos que merecem atenção na manutenção.
A seguir são relacionados alguns dos documentos construtivos da edificação, que
devem permanecer em poder dos usuários após a entrega da obra pela construtora.
Estes documentos fazem parte do “produto” construído e são de propriedade dos
compradores; como tal devem ser cobrados juntamente à construtora. Isoladamente ou em
conjunto, os documentos que a seguir relacionados permitem executar manutenções
preventivas e corretivas, reformas e adequações, preservando a segurança da edificação e a
otimização das intervenções.
1.1.1

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES PELA CONSTRUTORA
AO TÉRMINO DA OBRA3

► Memorial Descritivo
É o conjunto de informações que detalham como será a construção e seus
acabamentos. Este documento deve ser registrado pela Construtora em cartório de imóveis
e será a base para a elaboração futura da Especificação do Condomínio.

3

Os documentos aqui relacionados são considerados parte integrante do produto adquirido pelos proprietários de imóveis.
A obrigatoriedade pela entrega está vinculada a aspectos contratuais e não legais.
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► Projeto Legal
É o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal que documenta a forma como foi
concebida e aprovada a edificação e como ela deve ser entregue aos compradores.
► Sondagem do terreno
É o relatório que justifica a tomada de decisão pelo tipo de fundações adotado.
► Projeto de Fundações
É a representação gráfica da forma como a edificação foi apoiada no solo e pode
trazer informações importantes no futuro, se houver necessidade de manutenção ou obras
de reparo, principalmente no que tange a drenagens de águas subterrâneas.
► Projeto Estrutural
É a representação gráfica das peças estruturais da edificação. É um elemento
indispensável tanto para ações de manutenção das peças estruturais, como para eventuais
intervenções como, por exemplo, reformas para modificação de uso (implantação de
piscina, uso da laje do térreo como estacionamento).
► Projeto Executivo de Arquitetura
É a representação gráfica que documenta a forma como foi concebida e construída
a edificação, mostrando as interferências das peças estruturais e das instalações. Da mesma
forma é indispensável para eventuais intervenções de modificação de uso (reformas).
► Projeto de Instalações Elétricas
É a representação gráfica que documenta as instalações elétricas da edificação,
mostrando seus caminhamentos e dimensões. Aqui incluídos os projetos de telefonia
interna e externa, TV via cabo e informática. É indispensável para manutenção e eventuais
intervenções de modificação de uso (reformas ou alteração de demanda).
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► Projeto de Instalações Hidráulicas
É a representação gráfica que documenta a forma, os caminhamentos e as
dimensões das instalações hidráulicas da edificação. Aqui se incluem os projetos de
abastecimento e distribuição de água fria e quente, esgotos e águas servidas, escoamento
de águas pluviais e instalações de gás. É indispensável para a manutenção e eventuais
intervenções de modificação de uso (reformas).
► Plano de Combate a Incêndio
O Plano de intervenção de incêndio deve ter uma via disponível no acesso principal
da edificação (guarita ou portaria), de acordo com o Decreto Estadual de São Paulo nº
46.076.
Comumente conhecido como Projeto de Combate a Incêndio, consiste num
planejamento prévio para a provável ocorrência de uma emergência e visa facilitar o
reconhecimento da edificação por parte das equipes de emergência. O plano busca garantir,
no caso de haver um incêndio, a segurança da população do edifício, das edificações
vizinhas e dos profissionais responsáveis pelo socorro, bem como o controle da
propagação de incêndios e a proteção do meio ambiente.
O Plano de intervenção de incêndio de uma edificação contém dados sobre
potenciais causas de incêndio, as ações a serem tomadas pelos responsáveis pelo uso e
pelos funcionários, a orientação aos usuários temporários, os itinerários mais indicados
para as viaturas do Corpo de Bombeiros, entre outros.
► AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar certificando
que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio,
previstas pela legislação e constantes no Plano de Combate a Incêndio previamente
aprovado pela própria Corporação, estabelecendo um período de revalidação.
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O AVCB costumeiramente4, a contar de sua expedição, tem validade de 2 (dois)
anos para os locais de reunião de público e de 3 (três) anos para as demais ocupações,
incluindo-se aqui as edificações de uso residencial. O AVCB só será expedido, desde que
verificados “in loco” o funcionamento e execução das medidas de segurança contra
incêndio, de acordo com o Plano de combate a Incêndio aprovado, ou ainda, desde que
sanadas as possíveis observações apontadas em vistoria (COMUNIQUE-SE).
► Alvará de Conclusão da obra
É o documento legal que comprova a conclusão das obras e sua conformidade com
o projeto legal proposto à Prefeitura Municipal.
► Projeto “As Built” (Como construído)
Trata-se do Projeto que retrata o produto final exatamente como ele foi construído.
1.1.2

DOCUMENTOS

QUE

DEVEM

SER

PROVIDENCIADOS

PERIODICAMENTE PELO CONDOMÍNIO:
Além dos projetos construtivos do edifício, outros documentos que devem ser
colecionados pelo usuário, para garantir a segurança da edificação, o atendimento às
exigências legais e o planejamento de ações de manutenção.
► AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (renovações)
As vistorias do Corpo de Bombeiros em condomínios de uso residencial devem ser
renovadas a cada três anos (ou conforme indicado no último AVCB expedido pela
Corporação) de acordo com o Decreto Estadual de São Paulo 46.076. Para tanto, deverão
ser apresentados para a Corporação no ato do protocolo do FAT – Formulário de

4

A Corporação a seu exclusivo critério pode expedir AVCBs com validade inferior em função da idade da edificação e de
seu estado de conservação.
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Atendimento Técnico, os Atestados de Integridade do Sistema de Combate a Incêndio, das
Instalações de Gás e de Formação de Brigada de Incêndio.
► FICAM – Ficha de Cadastro de Manutenção (na instalação do condomínio)
A FICAM abrange informações sobre as edificações, seus equipamentos e os
procedimentos operacionais de manutenção dos sistemas. A FICAM deve ser elaborada e
submetida à PMSP sempre que concluída uma obra nova ou quando forem registradas
alterações em edificações.
► RIA – Relatório de Inspeção Anual de elevadores
É obrigatória a realização de inspeção anual dos aparelhos de transporte por
empresa especializada e devidamente registrada junto à PMSP. A Conservadora deverá
expedir e encaminhar para a Prefeitura de São Paulo o Relatório de Inspeção Anual - RIA,
assinado pelo engenheiro responsável, atestando a conformidade dos equipamentos.
► Pára-raios – Laudo de resistência ôhmica
Os pára-raios devem ser testados qüinqüenalmente e sua resistência ôhmica deve
ser atestada dentro dos parâmetros estabelecidos pala NBR 5419 e com periodicidade anual
conforme NR10. O Condomínio deve manter em local de fácil acesso o Atestado de
Conformidade do Sistema de Proteção Contra Descargas Elétricas.
► Relatórios de Vistoria Periódica do Edifício
São relatórios que permitem um monitoramento do estado de conservação das
edificações, suas instalações e componentes, indicando a necessidade de intervenções
corretivas ou preventivas.
Recomenda-se que sejam feitos no mínimo anualmente.
São coletas de dados feitas através de planilhas do tipo “check-list”, onde se faz a
caracterização do imóvel e onde é relatado o estado aparente de cada sistema ou
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componente de uma edificação naquela data, visando criar o cenário para tomadas rápidas
de decisão quanto à manutenção corretiva e/ou à necessidade de ajustes no plano de
manutenção preventiva.
Um modelo deste “check list” está apresentado no Anexo II adiante.
► Laudos de Inspeção Predial de Engenharia
São documentos técnicos identificando problemas, indicando e especificando suas
formas de reparo. São verificações feitas através de inspeção visual, eventualmente
complementada por ensaios tecnológicos, com documentação fotográfica e emissão de
relatórios ou laudos, onde se faz a caracterização do imóvel, a tipologia das manifestações
patológicas encontradas, os locais de aparecimento de problemas, os tipos de manutenção
realizados nas edificações e a ocorrência de reclamações realizadas pelos proprietários ou
usuários dos imóveis.
Os resultados obtidos trarão informações técnicas e recomendações que permitirão
solucionar os problemas encontrados e verificar dados referentes à manutenção preventiva
tais como os tipos e periodicidade das manutenções executadas, trazendo também
informações importantes quanto às intervenções prioritárias.
► Documentação de modificações (em atendimento a NBR 5674)
Toda intervenção ou modificação da edificação deve ser documentada, pois com esta
ocorrência a documentação original perde a veracidade. Por isso são importantes, tanto a
documentação que provocou as intervenções, quanto uma documentação fotográfica dos
trabalhos e finalmente o projeto “como construído” (as built).
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Tabela 1 - A documentação no processo de Gestão da Manutenção de Condomínios
Residenciais
DOCUMENTO

ORIGEM E RENOVAÇÃO

Memorial Descritivo

Documento entregue pela construtora

O

Projeto Legal

Documento entregue pela construtora

O

Sondagem do Terreno

Documento entregue pela construtora

R

Projeto de Fundações

Documento entregue pela construtora

O

Projeto Estrutural

Documento entregue pela construtora

O

Projeto Executivo de Arquitetura

Documento entregue pela construtora. Perde a validade em
função de alteração da edificação

O

Projeto de Instalações Elétricas

Documento entregue pela construtora. Perde a validade em
função de alteração da edificação

O

Projeto de Instalações Hidráulicas

Documento entregue pela construtora. Perde a validade em
função de alteração da edificação

O

Plano de combate a incêndio

Documento entregue pela construtora. Perde a validade em
função de alteração da edificação ou da norma

O

AVCB – Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros

Documento entregue pela construtora. Revalidado pelo Corpo
de Bombeiros a cada 3 anos. Perde a validade em função de
alteração da edificação

O

Alvará de Conclusão de Obras

Documento entregue pela construtora. Perde a validade em
função de alteração da edificação

O

FICAM – Ficha de Cadastro de
Manutenção

Documento entregue pela construtora. Perde a validade em
função de alteração da edificação

O

RIA – Relatório de Inspeção Anual
de Elevadores

Documento entregue pela empresa Conservadora dos
Elevadores – Validade: 1 ano

O

Atestado de Medição Ôhmica

Documento entregue por empresa especialista – Validade: 1
ano

O

Vistoria Periódica

Documento entregue por empresa de engenharia especialista –
Recomendável: 1 ano

R

Laudo de Inspeção

Documento entregue por empresa de engenharia especialista –
Recomendável: sempre que alguma anomalia for constatada

R

Projeto “as built”

Documento entregue pela construtora. Perde a validade em
função de alteração da edificação

O

O = Obrigatório

R = Recomendável

TIPO
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1.2

NORMAS
As normas de manutenção são apenas um referencial conceitual sobre a

manutenção de edifícios (não são normas técnicas de fabricação, instalação, desempenho
ou auditoria de determinados itens de uma edificação como revestimento, instalações
hidráulicas ou elétricas, impermeabilizações ou recuperação de estruturas – para cada um
destes assuntos a ABNT possui normas específicas).
As normas especificamente associadas à manutenção de edificação, em vigor à
época da execução deste trabalho, são a NBR 5.674 e a NBR 14.037, sobre as quais serão
apresentados comentários:
1.2.1

NBR 5.674 DE SETEMBRO DE 1999 – MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
– PROCEDIMENTO

1.2.1.1 OBJETIVO
Esta Norma, bastante genérica, esboça procedimentos para a produção de um
sistema de manutenção. Não fixa parâmetros, apenas orienta quanto aos parâmetros que
devem ser levados em consideração nesta produção.
Esta norma é fruto do pensamento equivocado do mercado imobiliário nacional,
onde a edificação construída é considerada um produto final, como se fosse uma obra
destinada exclusivamente à contemplação e não ao uso e, eventual alteração do modo de
usá-lo no futuro.
Tem o objetivo único de nortear os procedimentos genéricos da manutenção de
edificações e será objeto de menção adiante.
1.2.2

NBR 14.037 DE MARÇO DE 1998 – MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E
MANUTENÇÃO

DAS

EDIFICAÇÕES

–

CONTEÚDO

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
1.2.2.1 OBJETIVO

E
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Os Manuais de Operação, Uso e Manutenção das Edificações, que devem ser
efetuados segundo a NBR 14.037/98, deve obrigatoriamente ser entregues aos
compradores de imóveis e tem como objetivo informar aos usuários quanto a:
¾ Características técnicas da edificação
¾ Recomendações para o melhor aproveitamento da edificação
¾ Orientações para os serviços de manutenção
¾ Possibilidade de ocorrência de falhas e acidentes pelo uso inadequado
¾ Melhor forma de possibilitar o aumento da durabilidade da edificação
1.2.2.2 INFORMAÇÕES BÁSICAS DE UM MANUAL DO PROPRIETÁRIO
Descrição da edificação como construída (descrição gráfica e escrita), informando:
¾ Sistema construtivo, limites de uso seguro, cargas máximas admissíveis nas
estruturas e circuitos elétricos; e
¾ Informações que facilitem a possível modificação e modernização da edificação,
bem como seus componentes e posição das instalações embutidas.
Procedimento para a colocação em uso e para a operação da edificação, informando
sobre:
¾ Ligação dos sistemas prediais à rede pública, instalação de equipamentos a serem
fornecidos pelos usuários e movimentação de equipamentos e móveis
¾ Dispositivos de operação da edificação, tais como sistema de combate a incêndio,
instalações hidráulicas e elétricas e especiais
¾ Procedimentos para constatação e relato de falhas, e mau funcionamento de
componentes da edificação, descrevendo os riscos inerentes ao uso e operação,
mesmo que corretos, descrevendo procedimentos de segurança preventivos.
Procedimentos para situações de emergência e para inspeções técnicas da
edificação, informando:
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¾ Procedimentos em caso de incêndio, vazamentos de gás, falhas em elevadores e
instalações diversas
¾ Freqüência de inspeções dos componentes, instalações e equipamentos da edificação
¾ Qualificação técnica necessária do profissional responsável pelas inspeções
¾ Roteiros de inspeção, informando condições especiais de acesso a todos os
componentes (como necessidade de escadas, andaimes, iluminação adicional)
Procedimentos para manutenção da edificação, informando:
¾ Procedimentos gerais e procedimentos específicos para equipamentos e instalações
¾ Programa de manutenção preventiva, identificando os componentes e a freqüência
das manutenções e riscos decorrentes da falta desta
¾ Obrigatoriedade de revisão do Manual quando houver modificações na edificação
em relação ao originalmente construído
Responsabilidades e garantias, informando:
¾ Identificação do responsável pela produção da edificação, pelos projetos e pela
execução das instalações
¾ Identificação dos fornecedores, com informações para contato com os serviços de
atendimento ao cliente, ressalvando-se obrigatoriamente que, o contato direto com
os fornecedores é uma faculdade e não uma responsabilidade dos usuários

1.3

LEGISLAÇÃO
Com relação à Legislação, não se pode imaginar uma regra geral para este assunto.
Há, na cidade de São Paulo – lembrando que este trabalho refere-se à manutenção

de edificações de uso residencial na cidade de São Paulo – um conjunto de Leis e Decretos,
municipais e estaduais, que abordam em conjunto ou isoladamente assuntos ligados à
manutenção de edificações, tais como manutenção de elevadores, de passeio público, de
fachadas, de equipamentos de uso comum, entre os quais se destacam:
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¾ Calçada: Lei Municipal de São Paulo nº 10.508 de 04/05/1988 – Capítulo III - Dos
Passeios:
•

Art. 8° Os responsáveis por imóveis edificados ou não, lindeiros a vias ou
logradouros públicos dotados de guias e sarjetas, são obrigados a construir os
respectivos passeios na extensão correspondente da sua testada e a mantê-los
sempre em perfeito estado de preservação.

¾ Sinalização de elevadores: Lei Municipal de São Paulo nº 10.348 de 04/09/1987
•

Instalação, Conservação e Funcionamento - Juntamente com o Alvará de
Instalação do elevador, é fornecida chapa de identificação de registro, na
Prefeitura, do aparelho de transporte, a qual deverá ser colocada em local visível.

¾ Elevadores: Lei Nº 12.751 - De 04 de Novembro de 1998
•

Art. 1º - Será obrigatória a afixação de placas informativas contendo normas de
segurança em todos os elevadores dos prédios comerciais e residenciais
localizados no Município de São Paulo.

•

Art. 3º - As placas serão confeccionadas com material plástico, acrílico ou
metálico, contendo os seguintes dizeres: “ATENÇÄO! Para evitar acidentes neste
elevador, obedeça e exija o cumprimento das seguintes normas ...”

•

Art. 4º - Ao responsável pelo edifício, administrador ou síndico, competem a
divulgação e o estrito cumprimento das normas ditadas por esta lei.

¾ Fachadas:

Lei

10.518/88

e

Decretos:

33.008/93

e

39.536/00.

As fachadas de prédios que podem ser vistas a partir das calçadas devem receber
pintura ou lavagem, conforme o tipo de revestimento, no mínimo a cada cinco anos.
Existem ainda outras leis Municipais e Estaduais aplicáveis que, em função de sua
especificidade não serão abordadas neste trabalho.
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2

A MANUTENÇÃO
A manutenção dos edifícios engloba todas as atividades necessárias para o perfeito

e contínuo funcionamento dos seus componentes, equipamentos e instalações, com o
objetivo de manter o mesmo padrão de conforto de quando o imóvel foi entregue para uso.

2.1

RESPONSABILIDADES5
O proprietário de uma edificação, responsável pela sua manutenção, deve observar

o estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e manutenção de sua
edificação, se houver.
No caso de propriedade condominial, os proprietários condôminos, responsáveis
pela manutenção de partes autônomas individualizadas e co-responsáveis pelo conjunto da
edificação, devem observar e fazer observar o estabelecido nas normas técnicas e no
manual de operação, uso e manutenção de sua edificação, se houver.

2.2

GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO
A recomendação do autor é que o proprietário ou administrador predial deve,

preferivelmente, delegar a gestão da manutenção de uma edificação para empresa ou
profissional legalmente habilitado.
A empresa ou profissional contratado, que assume a responsabilidade técnica pelo
sistema de manutenção da edificação, deve:
1. Orientar os usuários sobre o uso adequado da edificação em conformidade com o
estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e manutenção de sua
edificação, se houver (senão deve providenciar um manual);
2. Preparar previsões orçamentárias básicas para início dos trabalhos;

5

Conforme NBR 5674
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3. Providenciar e manter atualizados os registros e documentações da edificação;
4. Realizar, ou fazer realizar, as inspeções na edificação, apresentando relatórios
periódicos sobre suas condições, identificando e classificando os serviços de
manutenção necessários;
5. Definir, com base nas vistorias realizadas6, o plano de manutenção, avaliando as
informações coletadas, definindo os locais onde haverá necessidade de intervenções,
fazendo, ou contratando, os diagnósticos especializados se necessário e executando
os reparos segundo o plano definido;
6. Orçar os serviços de manutenção corretiva e contratos de manutenção preventiva;
7. Realizar ou assessorar o proprietário na contratação de serviços de terceiros para a
realização da manutenção, quando for o caso;
8. Assessorar o proprietário nas decisões estratégicas sobre a manutenção da
edificação, inclusive na organização do sistema de manutenção;
9. Realizar ou supervisionar a realização de projetos e a programação dos serviços de
manutenção;
10. Supervisionar a execução dos serviços de manutenção;
11. Assessorar o proprietário em situações de emergência;
12. Definir e implementar um sistema de gestão da qualidade dos serviços de
manutenção.
Recomenda-se que toda informação ao proprietário seja formalizada pois, segundo
a norma 5674, exime-se da responsabilidade técnica a empresa ou profissional quando o
seu parecer técnico não for observado pelo proprietário ou usuários da edificação.

6

Ver sugestão do autor Anexo II – Figura 12
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2.3

CARACTERÍSTICAS DA MANUTENÇÃO
As características da manutenção podem ser divididas em cinco conceitos que o

autor define como sendo: funcionais, de segurança, de higiene, de conforto ou estéticos.
¾ Características Funcionais da Manutenção: que envolvem a manutenção das
peculiaridades técnicas dos espaços privados e comuns, das instalações e
equipamentos, de modo que estejam disponíveis pelo máximo de tempo, com baixo
custo e alta confiabilidade.

¾ Características de Segurança da Manutenção: são concernentes à manutenção da
segurança e estabilidade da estrutura, ao fogo, à chuva, e demais intempéries que
possam causar riscos à integridade física de usuários e terceiros.

¾ Características de Higiene da Manutenção: dizem respeito à manutenção do
asseio dos pisos, paredes, esquadrias, mobiliários, instalações e equipamentos de
saneamento, em defesa da saúde dos usuários e terceiros.

¾ Características de Conforto da Manutenção: voltam a atenção para a manutenção
da comodidade e bem-estar dos usuários proporcionados por dispositivos
construtivos, como isolamento térmico, acústico, ventilação, refrigeração,
aquecimento.

¾ Características Estéticas da Manutenção: como acabamentos, pintura e
paisagismo.

2.4

PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO
Algumas destas características são mantidas por serviços operados de forma

permanente e rotineira, enquanto outros são realizados periodicamente.

29

¾ Serviços de manutenção permanente: são os serviços relativos às áreas,
instalações e equipamentos comuns, que não exigem grande especialização técnica,
podem ser desempenhadas pelo pessoal efetivo próprio e têm programação de curto
prazo: diária, semanal e mensal.
¾ Serviços de manutenção periódica: a manutenção periódica demanda serviços
especializados e obras de engenharia e devem ser dirigidos por profissionais
legalmente habilitados. São programados no médio e longo prazo.

2.5

FORMAS DE MANUTENÇÃO
Mirshawka7 diz que a manutenção deve ser um “conjunto de ações que permitem

manter ou restabelecer um bem a um estado específico ou, ainda, assegurar um
determinado serviço”.
De forma mais ampla e mais específica, a Norma Brasileira, NBR 5674 estabelece
que a manutenção deva ser o “procedimento técnico-administrativo (em benefício do
proprietário e/ou usuário), que tem por finalidade levar a efeito as medidas necessárias à
conservação de um imóvel e à permanência das suas instalações e equipamentos, de modo
a mantê-lo em condições funcionais normais, tal como as que resultaram da sua
construção, em observância ao que foi projetado e durante a sua vida útil”.
A implantação de um programa de manutenção com técnicas preventivas exige a
elaboração de cronograma, planejamento de recursos, além do envolvimento e treinamento
para a capacitação técnica do pessoal de manutenção.
Os usuários, síndicos e administradoras de condomínios, de modo geral, ainda não
se envolvem no planejamento da manutenção e conservação do edifício. Existe uma falsa
ilusão de economia, na conduta padrão de síndicos e administradoras que preferem esperar
o problema acontecer para só então agir. Corrigir é muito mais caro e causa muito mais
transtorno do que manter.

7

Mirshawka, Vitor. Manutenção Preditiva: caminho para zero defeitos. São Paulo: Makron, McGraw-Hill, 1991.
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2.5.1

MANUTENÇÃO CORRETIVA
Este é o conceito “conserta quando quebra”. É a primeira regra a ser eliminada. O

programa começa a mostrar que se a manutenção vem de manter, corrigir, não chega a ser
manutenção.
2.5.2

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
É a manutenção propriamente dita. Trata-se de realizar as intervenções previstas no

programa básico de utilização dos equipamentos.
Aqui, a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos é do setor técnico
especifico que, obedecendo ao planejamento de manutenção e às especificações do
equipamento, acerta com o setor administrativo a natureza e a época da manutenção a
fazer.
2.5.3

MANUTENÇÃO PREDITIVA
A idéia central da Manutenção Preditiva8 é conhecer-se a condição de

equipamentos sem a necessidade de inspeções internas ou seja, sem a necessidade de parar
o equipamento e abrí-lo para verificar o estado de seus componentes. Coletando-se óleo
lubrificante, por exemplo, pode-se avaliar a condição de componentes internos de
máquinas rotativas, sem a necessidade de intervir com o funcionamento dela.

3

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A NBR 5674 prevê:
- Que o sistema de manutenção deve ser orientado por um conjunto de diretrizes

que definam:

8

Em http://www.otimoar.com.br
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¾ Padrões de operação que assegurem a preservação do desempenho e do valor das
edificações ao longo do tempo;
¾ Fluxo de informações entre os diversos intervenientes do sistema, incluindo
instrumentos para comunicação com o proprietário e os usuários; e
¾ Atribuições, responsabilidades e autonomia de decisão dos intervenientes.
- Que os padrões de operação do sistema de manutenção devem ser definidos
considerando:
¾ Desempenho mínimo das edificações tolerável pelos seus usuários e proprietários,
especialmente em aspectos relacionados com a higiene, segurança e saúde dos
usuários;
¾ Prazo aceitável entre a observação da falha e a conclusão do serviço de manutenção;
¾ Preceitos legais, regulamentos e normas aplicáveis pela legislação vigente;
¾ Periodicidade de inspeções;
¾ Balanço entre os recursos disponíveis e os recursos necessários para a realização dos
serviços de manutenção.
- Que a organização do sistema de manutenção deve prever estrutura material,
financeira e de recursos humanos, capaz de atender os diferentes tipos de manutenção
necessários, tais como:
¾ Manutenção rotineira que necessita equipamentos e pessoal permanentemente
disponível nas edificações, caracterizada por um fluxo constante de serviços simples
e padronizados;
¾ Manutenção planejada, caracterizada por serviços cuja realização é organizada
antecipadamente, tendo por referência solicitações dos usuários, estimativas da
durabilidade esperada dos componentes das edificações em uso ou relatórios de
inspeções periódicas sobre o seu estado de deterioração;
¾ Manutenção não planejada, caracterizada por serviços não previstos na manutenção
planejada, incluindo a manutenção de emergência, caracterizada por serviços que
exigem intervenção imediata para permitir a continuidade do uso das edificações ou
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evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e patrimoniais aos seus usuários ou
proprietários.
- Que o sistema de manutenção deve promover a realização coordenada dos
diferentes tipos de manutenção das edificações, procurando minimizar a ocorrência de
serviços de manutenção não planejada.
- Que os recursos humanos envolvidos nos serviços de manutenção devem receber
treinamento específico para este fim, uma vez que os conhecimentos exigidos são
diferenciados daqueles dos serviços convencionais da construção civil.

3.1

DETERMINAÇÃO

DE

PRIORIDADES

DAS

ATIVIDADES

DE

MANUTENÇÃO
A seguir é apresentada uma tabela relacionando a maioria das atividades de
manutenção necessárias aos edifícios residenciais, com as periodicidades recomendadas,
para dar embasamento à geração de prioridades, elencando quem deve estar envolvido
nestas atividades e de que forma devem ser registradas:
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Tabela 2 – Atividades de manutenção: Periodicidades9, Equipes e Registros.
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

PERIODICIDADE
RECOMENDADA:

EQUIPES
ENVOLVIDAS:

REGISTRAR A ATIVIDADE:

Grupo Gerador - Verificar nível de óleo, entradas e saídas de
ventilação, desobstruídas, local isolado

semanal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Sauna Úmida - Fazer a drenagem de água no equipamento

semanal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Bombas de água limpa e água servida: alternar a chave no
painel elétrico para utilizá-las em sistema de rodízio

quinzenal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Grupo Gerador - Fazer teste de funcionamento por 30 minutos

quinzenal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Iluminação de emergência - Efetuar teste de funcionamento dos
sistemas por 30 minutos

quinzenal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Limpeza dos ralos e grelhas das águas
pluviais e calhas

quinzenal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Automação de Portões - Manutenção Geral

mensal

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Porta corta-fogo - Efetuar a regulagem das portas

mensal

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Pressurização de escada - Manutenção preventiva dos
ventiladores e do gerador

mensal

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Bombas - Verificar o funcionamento das bombas submersas

mensal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

9

Recomendação do Autor
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ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

PERIODICIDADE
RECOMENDADA:

EQUIPES
ENVOLVIDAS:

REGISTRAR A ATIVIDADE:

Iluminação de Emergência - Para blocos autônomos e módulos:
Testar funcionamento do sistema por 1 hora

mensal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Pedras naturais (mármore, granito e outros) - Limpeza geral Enceramento de peças polidas (ex. pisos, bancadas de granito,
etc.)

mensal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Pressurização de escada - Alternar os ventiladores através de
chave comutadora, para reduzir desgaste

mensal

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Aquecedores coletivos de água - Limpar e regular sistemas e
queimadores

bimestral

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Aquecedores coletivos de água - Limpar filtros

bimestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Bomba de incêndio - Testar

bimestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Iluminação de Emergência - Para unidades centrais: Verificar
fusíveis, carga da bateria selada, nível de eletrólito da bateria

bimestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Verificar e limpar as caixas de
passagem de esgoto e águas pluviais

trimestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Porta corta-fogo - Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças e
maçanetas

trimestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Bombas - Manutenção geral das bombas de recalque de água
potável, esgoto, águas pluviais e de incêndio

semestral

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Circuito Fechado de TV - Vistoria

semestral

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Instalações Hidráulicas - Limpeza de reservatórios (inferior e
superior)

semestral

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Certificado da Empresa Especializada)

Sistemas de combate a incêndio (Sprinkler,detectores de
fumaça,etc.) - Verificação geral

semestral

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Certificado da Empresa Especializada)

Desratização e Desinsetização

semestral

Empresa Especializada
ou Profissional
Habilitado

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Certificado da Empresa Especializada)
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ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

PERIODICIDADE
RECOMENDADA:

EQUIPES
ENVOLVIDAS:

REGISTRAR A ATIVIDADE:

Aquecedores coletivos de água - drenar

semestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Acionar as tubulações que não são
constantemente usadas (ladrão da caixa d'água por ex.)

semestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Limpar os aeradores (bicos
removíveis)

semestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Testar abertura e fechamento dos
registros dos subsolos e cobertura (barrilete)

semestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Verificar estanqueidade e regulagem
dos mecanismos de descarga

semestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Verificar ralos e sifões das louças,
tanques e pias

semestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Quadro elétrico de distribuição de circuitos - Testar disjuntores

semestral

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Play ground - Verificar integridade dos brinquedos, encaixe e
apertos dos parafusos

semestral

Própria e/ou Empresa
Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Aquecedores coletivos de água - Lavar internamente

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Aquecedores coletivos de água - Limpeza de chaminés

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Aquecedores coletivos de água - Verificação completa

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Laudo Técnico acompanhado da respectiva ART)

Esquadrias de Ferro - Repintar as esquadrias

bianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Forros de Gesso - Repintar os forros de banheiros e áreas
externas abertas

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Pisos: Rejuntamento e Tratamento de Juntas - Verificar e
completar o rejuntamento nas juntas de dilatação e juntas de
trabalho com mástique

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
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ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

PERIODICIDADE
RECOMENDADA:

EQUIPES
ENVOLVIDAS:

REGISTRAR A ATIVIDADE:

Quadra - Equipamentos: Pintar os equipamentos

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - Inspeção
Visual

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - Medição
Ôhmica do Sistema

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Vidros Temperados: Inspecionar o funcionamento do sistema
de molas e dobradiças e verificar a necessidade de lubrificação

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Vistoria Funcional - Avaliar o estado de conservação do
edifício e verificar a realização do programa de Manutenção
Preventiva

anual

Empresa Especializada

em Relatório tipo "Check List"

Equipamentos de Incêndio - Recarga de extintores

anual

Empresa Especializada
ou Profissional
Habilitado

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Certificado da Empresa Especializada)

Esquadrias de Alumínio - Limpeza Geral

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Esquadrias de Alumínio - Reapertar parafusos aparentes dos
fechos

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Esquadrias de Ferro - Verificar vedação e fixação dos vidros

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Impermeabilização - Inspecionar o ponto de saída da camada
drenante do jardim (requer curva com inspeção), verificando se
não há obstrução na tubulação e entupimento dos ralos

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Limpar os crivos dos chuveiros

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Instalações Hidráulicas - Verificar e eventualmente trocar os
vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores de lavatório e
de bidê e registros de pressão

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Paredes externas/fachada - Verificar calafetação de rufos,
fixação de pára-raios, antenas e demais elementos

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Pisos cimentados/em concreto - Verificar as juntas de
dilatação, e preencher com mástique quando necessário

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
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ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

PERIODICIDADE
RECOMENDADA:

EQUIPES
ENVOLVIDAS:

REGISTRAR A ATIVIDADE:

Quadro elétrico de distribuição de circuitos - Reapertar todas as
conexões

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Revestimentos e peças - Inspecionar e refazer onde necessário
os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e peças
sanitárias

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Vidros - Verificar a vedação e a fixação nos caixilhos

anual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Play ground - Pintura dos brinquedos

anual

Própria e/ou Empresa
Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Esquadrias de madeira - Encerar esquadrias

bianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Revestimentos em Azulejo/Cerâmica/Pastilha - Lavagem de
fachada , muros, áreas externas

bianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Paredes externas/fachada - Efetuar lavagem da fachada e muros

bianual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Tomadas, interruptores e pontos de Luz - Reapertar conexões e
verificar estado dos contatos elétricos substituindo as peças que
apresentem desgaste

bianual

Própria

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Elevadores - Manutenção recomendada pelo fabricante
(verificar atendimento às leis locais)

mensal/(anual PMSP)

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Esquadrias de madeira - Pintar ou envernizar as esquadrias

trianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Forro de Gesso - Repintar os forros das áreas secas

trianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Pintura externa - Repintar fachadas da edificação (unidades
privativas e áreas comuns).

trianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Pisos de madeira tacos e assoalhos - Raspar, calafetar e aplicar
acabamento nos pisos com acabamentos

trianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Quadra - Piso de Concreto polido pintado: repintar a superfície

trianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
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ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

PERIODICIDADE
RECOMENDADA:

EQUIPES
ENVOLVIDAS:

REGISTRAR A ATIVIDADE:

Equipamentos de Incêndio - Teste de mangueiras

anual

Empresa Especializada
ou Profissional
Habilitado

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Certificado da Empresa Especializada)

Equipamentos de Incêndio - Teste Hidrostático dos Extintores

qüinqüenal

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Certificado da Empresa Especializada)

Pintura interna - Repintar (unidades privativas e áreas comuns)

qüinqüenal

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - Inspeção
Periódica de acordo com a norma

qüinqüenal

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar Laudo Técnico acompanhado da respectiva ART)

Antena Coletiva

anual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Exaustão mecânica - Vistoria

recomendada pelo fabricante

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Grupo Gerador - Manutenção recomendada pelo fabricante

recomendada pelo fabricante

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Iluminação de Emergência - Manutenção recomendada pelo
fabricante

recomendada pelo fabricante

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Instalações interfone - Vistoria no sistema

bianual

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

Quadra - Pisos flutuantes e de base asfáltica, seguir as
recomendações do fabricante

recomendada pelo fabricante

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção

Sauna seca - Manutenção recomendada pelo fabricante

recomendada pelo fabricante

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)

VRP (válvulas redutoras de pressão) - Limpar os filtros e
efetuar revisão nas válvulas redutoras de pressão conforme
orientação do fabricante

recomendada pelo fabricante

Empresa Especializada

em Livro de Registro de Atividades de Manutenção
(anexar eventual Relatório da Empresa Especializada)
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3.2

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS POR CONDOMÍNIOS

¾ Primeiramente, deve-se definir a especificação e quantificação dos serviços técnicos
a serem contratados, para efeito de tomada de preços e balizamento dos orçamentos
coletados. Este tipo de assessoria deve ser contratada junto a empresas
especializadas em Projetos, Laudos e Inspeções Prediais. Desta forma, o
condomínio terá o material apropriado para a solicitação dos orçamentos de
execução dos serviços, elaborado por profissionais especializados e, principalmente,
sem ligação ou interesse na execução propriamente dita dos serviços ou obras, o que
desvirtuaria a concorrência.
¾ Recebidos os orçamentos, deve-se analisar o currículo e a relação de obras
executadas pelas empresas, se possível visitando alguns trabalhos executados ou em
andamento, inclusive obtendo referências e informações diretas com os síndicos
e/ou responsáveis pelas mesmas.
¾ Solicitar documentos da empresa, como: Cópia do Contrato Social, Certidões
Negativas dos cartórios de protestos, do INSS e do FGTS, Certidão de Registro no
CREA e a cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T., que deverá ser
anexada ao contrato.
¾ É importante exigir uma Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Contra
Terceiros exigindo ainda que os funcionários da empresa utilizem os respectivos
equipamentos de proteção individual, uniformes e identificação, evitando assim que
estranhos entrem no condomínio. É recomendável que a empresa faça uma Apólice
de Seguro de Vida dos seus funcionários que trabalharão em locais altos ou
perigosos.
¾ Obter informações da empresa a ser contratada junto ao órgão da classe ou de defesa
do consumidor, como: CREA – Conselheiro Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – PROCON.
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¾ Exigir da empresa a ser contratada o Cronograma Físico-Financeiro e, se possível,
um Plano de Trabalho com isolamento e proteção das áreas, para o melhor
acompanhamento e controle da obra.
¾ É importante a elaboração de um bom Contrato de Prestação de Serviços,
previamente analisado por um profissional técnico e revisado por um advogado,
para evitar contratempos no decorrer da obra e/ou durante o seu prazo de garantia.
¾ É recomendável que o condomínio contrate uma Assessoria Técnica ou
Gerenciamento para controlar e administrar os serviços a serem executados. A
empresa contratada deverá acompanhar, controlar e emitir os relatórios físicofinanceiros dos serviços realizados, conforme especificado no contrato. Deve-se
preferencialmente contratar a empresa que executou os laudos ou especificações
técnicas, para que seja feita a confrontação da execução ao que foi prescrito.
¾ Esta assessoria técnica irá verificar inclusive se a empresa adquire materiais como
especificado em proposta comercial e contrato e os aplica de acordo com as
especificações dos fabricantes. Dessa forma pode-se contar com apoio técnico e
respaldo dos fabricantes.
¾ Antes de iniciar obras, sem aumento de área construída, é necessário que a empresa
contratada envie à Administração Regional da Prefeitura a “Comunicação”
conforme Lei n° 11.228/92, ou obter o “Alvará de Pequenas Reformas ou Pequenas
Obras”; ambos necessitam da assinatura de um Responsável Técnico. Esta
documentação deve ser providenciada pela empresa contratada que cuidará deste
processo e da expedição do respectivo alvará pela prefeitura e/ou concessionárias,
isentando o condomínio de eventual multa ou mesmo o embargo das obras por parte
da fiscalização dos órgãos competentes.
¾ Após a conclusão da obra, exigir da contratada um Manual Técnico dos
equipamentos instalados e as recomendações de manutenção e conservação dos
materiais aplicados e dos serviços realizados e, obrigatoriamente, um Termo de
Entrega e Garantia dos serviços executados e/ou dos materiais utilizados. No caso
de modificações de lay-out, alteração de uso ou aumento de áreas, a empresa

42

contratada deve fornecer o projeto “as built” (como construído), documentando as
alterações efetuadas para posterior consulta.

3.3

REGISTROS DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO
Todos os serviços a serem executados deverão ser previamente identificados, com

definição de prioridades e custos, relacionados em fichas encaminhadas ao administrador
responsável.
A eficiência da manutenção, como foi dito anteriormente, esta na determinação de
uma peridiodicidade nas inspeções, um programa de revisões de equipamentos e o
planejamento dos reparos necessários.
Formulários, fichas e rotinas formam o sistema de controle das inspeções
preventivas.
A lista de inspeção deve ser criada conforme o tipo de empreendimento,
equipamentos e equipe de manutenção. A lista apresentada no Anexo II é uma sugestão do
autor entre muitas possibilidades existentes.

4

INCIDÊNCIA DE PROBLEMAS TÍPICOS

4.1

DADOS

ESTATÍSTICOS

DE

ATENDIMENTO

PÓS-OBRA

POR

CONSTRUTORAS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA
Os dados a seguir, obtidos pela construtora Tarjab10, embora sejam de grande
importância, têm o enfoque e a preocupação com o custo de não-conformidades, ou seja, o
custo adicional que as construtoras têm para atendimento de falhas em prazo de garantia;
que não é propriamente o enfoque deste trabalho, que visa à manutenção geral das áreas

10

(publicados na revista A Construção SP, nº 2774, p. 29)
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comuns do edifício, porém sinaliza os itens que devem ser verificados com mais freqüência
pelos envolvidos na manutenção da edificação.
Tabela 3 – Atendimento de falhas de construção11
Itens
Instalações hidráulicas
Trincas e fissuras-revestimento
Esquadrias de alumínio
Revestimentos externos
Impermeabilizações
Esquadrias de madeira
Trincas e fissuras na estrutura
Azulejos
Louças e metais
Banheiras de hidromassagem
Instalações elétricas
Telhados
Granitos
Contrapisos
Rejuntes
Revestimentos internos de argamassa
Pisos cerâmicos
Pisos de madeira
Instalações especiais
Forros de gesso
Revestimentos de gesso liso
Esquadrias de ferro
Ferragens
Pedras decorativas
Pinturas
Vidros
Interfones
Limpezas
Pisos de subsolo
Projetos

11

%
16,9
16,0
9,8
8,4
7,9
4,8
4,5
3,7
3,7
2,5
2,5
2,5
2,2
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,1
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3

Os números foram levantados pela construtora Tarjab e são aceitos como média pelo GEC (Grupo de Evolução
Conjunta, formado pelas construtoras Tarjab, STC, DMO, REM, Atlântica, Humaitá, Marques, Patrimônio, RCEA, R.Yazbek
e Souen&Nahas, com contribuição da Inpar, Gafisa e Cyrela).

44

4.2

COMPONENTES E ÁREAS (COMUNS) DE EDIFÍCIOS, DE DIVERSAS
IDADES, COM MAIORES ÍNDICES DE FALHAS: CONSTATAÇÃO EM
CAMPO
A seguir são apresentados, separados por localização das incidências, os itens que

mais apresentaram falhas, constatados pelas vistorias e inspeções da empresa VIP –
Vistorias e Inspeções Prediais Ltda., para um universo de aproximadamente 900 edifícios
de idades e tipos variados, entre os anos de 1999 e 2004.
► Coberturas
¾ Falhas em pisos e proteção mecânica
¾ Drenagem insuficiente
¾ Impermeabilização danificada
¾ Antenas e suportes mal fixados
¾ Pára-raios e suportes mal fixados
¾ Platibandas trincadas
¾ Guarda-corpos enferrujados
¾ Telhados danificados
► Reservatórios Superiores e Barriletes
¾ Tampa do reservatório não veda – excessivamente pesada
¾ Impermeabilização danificada
¾ Falta de limpeza interna do reservatório
¾ Vazamentos em Flanges / Registros / Conexões
► Casas de Máquinas e cubículo de Quadro de antenas
¾ Salas mal ventiladas
¾ Quadro de antenas improvisado
► Andares tipo - externamente
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¾ Fachadas
•

Presença de trincas e fissuras

•

Falta de limpeza

•

Pintura danificada

•

Falta de pingadeiras

•

Falta ou ineficiência de juntas de dilatação

•

Concreto aparente danificado

•

Revestimentos cerâmicos soltando

•

Revestimentos em rochas manchados ou soltando

¾ Caixilhos danificados
¾ Floreiras com vazamento ou drenagem inadequada
► Térreos
¾ Pisos
•

Revestimentos danificados

•

Impermeabilização danificada

•

Falta ou ineficiência de juntas de dilatação

•

Ralos e drenagem insuficientes ou mal posicionados

¾ Jardineiras trincadas
¾ Piscinas – impermeabilização/revestimentos/bombas danificados
¾ Quadras esportivas trincadas
► Subsolos
¾ Tetos sem proteção (cobrimento) para o concreto
¾ Falta ou ineficiência de juntas de dilatação
¾ Paredes e cortinas de concreto com infiltrações
¾ Pisos trincados
► Estruturas de Concreto Armado
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¾ Falhas de concretagem
¾ Armaduras expostas

5

CUSTOS DE MANUTENÇÃO
Os custos de manutenção dividem-se em FIXOS e PERIÓDICOS.
Os custos chamados de FIXOS são aqueles relacionados aos componentes e

equipamentos da edificação cuja freqüência de serviços de manutenção é alta – mensal por
exemplo (Contratos de Manutenção) – e de PERIÓDICOS, aqueles relacionados a
componentes cujo desgaste é lento, como danos às superfícies de fachadas e pinturas.
A estes custos somam-se os referentes à reparação de problemas patológicos, de
modo geral decorrentes dos vícios construtivos incorporados ao processo em alguma ou em
várias das seguintes etapas de construção:
¾ PLANEJAMENTO da obra;
¾ PROJETO da construção;
¾ FABRICAÇÃO dos materiais que comporão a construção;
¾ CONSTRUÇÃO propriamente dita, onde são incorporados os diversos materiais e
processos;
¾ UTILIZAÇÃO da construção.
Geralmente as etapas de planejamento, projeto, fabricação e construção se
desenvolvem em períodos relativamente curtos (inferiores em média a dois anos), contudo,
a fase de utilização da construção pode se estender por mais de 50 anos.
É importante a determinação da etapa que ensejou o aparecimento do vicio
construtivo, inclusive para a fixação de responsabilidades civis.
Segundo Seeley (1976), por ordem de maioria de incidência, são as seguintes
principais origens dos problemas patológicos:
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1. Deficiência de projeto;
2. Deficiência de execução;
3. Deficiência dos materiais construtivos;
4. Utilização incorreta das estruturas;
5. Outras causas diversas
Deve ser observado que os problemas patológicos detectados nas construções
tendem a se agravar com o passar do tempo.
Pior ainda, um problema patológico específico pode ensejar o surgimento de outras
anomalias patológicas decorrentes e/ou associadas à causa primária.
É evidente que se todas as medidas, preventivas e de proteção da construção, forem
adequadamente consideradas e providenciadas ainda no nível de elaboração do projeto, as
eventuais deficiências ainda passíveis de ocorrência estarão contidas em uma faixa
relativamente estreita de manifestação.
Quanto antes as ocorrências patológicas forem descobertas e corrigidas, menor será
o custo da reabilitação.
Uma das maneiras mais conhecidas de avaliação do custo de reabilitação das
construções é a Lei de Sitter12, em que os custos de recuperação se apresentam segundo
uma progressão geométrica de razão 5 (cinco).
São consideradas nesta lei, quatro etapas distintas, variando desde a fase de projeto
até a fase de utilização da construção:

12

Seeley, Ivor H. BUILDING MAINTENANCE. The Macmillan Press Ltd. Londres, 1976.
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•

Na fase de projeto: Quaisquer providências tomadas durante a fase de projeto
visando prevenir ou corrigir futuras manifestações patológicas correspondem a um
custo arbitrado de valor 1 (unitário).

•

Durante a fase de execução da construção: Qualquer medida adicional às
especificadas em projeto visando sanear ou evitar ocorrências patológicas não
previstas durante a fase anterior corresponderão a um custo 5 (cinco) vezes maior
do que se a medida já houvesse sido tomada.

•

Na fase de utilização da construção ocorrendo manutenção preventiva: Se a
possibilidade da ocorrência patológica puder ser prevista ou antecipada quando da
manutenção regular da construção e serem tomadas imediatamente as medidas
cabíveis para o seu controle ou supressão, o custo dessa intervenção será 5 (cinco)
vezes menor do que custaria se a medida fosse tomada após a ocorrência da
manifestação. Mesmo assim, esse custo seria 25 (vinte e cinco) vezes superior ao
custo incorporado à estrutura se a medida houvesse sido recomendada quando da
elaboração do projeto.

•

Na fase de utilização da construção não ocorrendo manutenção preventiva: Essa
fase já é de correção das ocorrências patológicas. Ou seja, os problemas são
evidentes e a deterioração completamente manifesta. O custo para a correção dessas
anomalias será de 5 (cinco) vezes aquele da fase anterior, e 125 (cento e vinte e
cinco) vezes superior aos custos da fase de projeto.
Levando-se em consideração o elevado custo da reabilitação quando ela é realizada

no estágio final, é fortemente recomendado que, se as anomalias não forem detectadas nas
fases de projeto e/ou de construção da obra, se tomem imediatas providências ao primeiro
indício de alguma patologia importante para a sua correção.
Vários itens envolvem os custos de manutenção, entre eles:
•

Custo de recursos humanos diretos, administrativos, terceirizados e encargos;

•

Custo de peças de reposição, insumos e outros materiais consumidos pela
manutenção;
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•

Custo de serviços contratados para manutenção;

•

Custo de perdas no processo (refugos, desperdício de insumos, de matéria-prima,
etc.).

6

RECOMENDAÇÕES GERAIS

6.1

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
Os contratos de manutenção devem ser vistos como procedimentos técnico–

administrativos que têm por finalidade promover a conservação de um imóvel, de modo
que suas instalações e equipamentos mantenham as condições funcionais normais, tal sua
construção, em observância ao que foi projetado, e durante a sua vida útil.
Para que a Manutenção possa agir de forma eficaz e reduzir o número de
intervenções, atuando preventivamente, de modo a atender a disponibilidade e
confiabilidade operacional dos equipamentos, o planejamento nos itens abaixo é
fundamental:
¾ Controle dos custos de manutenção;
¾ Análise de ocorrências e anormalidades;
¾ Indicadores de desempenho;
¾ Padronização nos processos da execução de atividades;
¾ Análise do índice de obsolescência de componentes e instalações;
¾ Históricos atualizados dos equipamentos;
¾ Treinamento específico para o pessoal;
¾ Treinamento nos procedimentos de higiene e segurança no trabalho;
¾ Pessoal específico na área de informática dedicada ao histórico e análise da
manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos;
¾ Circulação das informações;
¾ Evidências objetivas.
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Os contratos de manutenção, se por um lado visam minimizar os desgastes dos
equipamentos e materiais, de certa forma podem limitar a responsabilidade dos
fornecedores e/ou prestadores de serviços. É importante ainda, que esses contratos
possuam aplicação do regime das cláusulas contratuais gerais, o que se revela um meio
eficaz de tutela dos interesses dos compradores.

6.2

A IMPORTÂNCIA DAS ADMINISTRADORAS DE CONDOMÍNIOS NA
QUALIDADE NA MANUTENÇÃO
Para que todos os equipamentos, instalações e a própria estrutura predial possam

oferecer permanentemente as melhores condições durante as suas vidas úteis, e ainda
prolongá-las o máximo possível, é necessário que a manutenção predial seja encarada de
forma sistêmica por todos os “atores”.
Isto exige uma administração profissional muito eficiente, daí ser fundamental que
a empresa de administração assuma o comando e a coordenação do condomínio.
Isto implica em mudar o atual organograma da administração condominial, para um
novo organograma, exposto abaixo, onde a empresa de administração de condomínios terá
um papel de gerente de todas as atividades desenvolvidas no condomínio:

Figura 1 - Relação Condomínio-Administradora e Administradora-Fornecedores sugerido
pelo autor
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Um sistema da qualidade na manutenção deve ser pensado para “deixar de ficar
consertando continuamente, para procurar as causas básicas, modificar situações
permanentes de mau desempenho, deixar de conviver com problemas crônicos, melhorar
padrões e sistemáticas, desenvolver a manutenabilidade13, dar feedback ao Projeto,
interferir tecnicamente nas compras" 14.
A adoção de sistemas da qualidade deverá afetar a organização das empresas
administradoras de condomínios, pela necessidade de criar setores de coordenação dos
parceiros técnicos especialistas, modificando o quadro funcional atual composto
geralmente por advogados, contadores e burocratas encarregados de processos e
procedimentos legais e trabalhistas, passando a agregar engenheiros generalistas que
coordenarão a contratação de especialistas em vistorias técnicas, inspeções e produção de
laudos, e também em gerenciamento e fiscalização de obras de manutenção e renovação.
Sendo especialistas, conhecem os avanços tecnológicos e devem buscar cada vez
mais se aprimorarem no desempenho das suas funções, buscando minimização das falhas.
As vantagens de se praticar a manutenção predial seguindo estes princípios são
claras, entretanto, serão necessários requisitos que podem ser vistos inicialmente como
desvantagens, como, por exemplo;
¾ A gestão do condomínio deve ser altamente terceirizada;
¾ A empresa de administração deve ser líder de um grupo de empresas especialistas;
¾ Há um investimento inicial em um serviço mais abrangente;
A implantação de um sistema para garantir a qualidade na manutenção predial,
deverá seguir algumas etapas:

13 manutenível . [Da loc. lat. manu tenere , 'segura com a mão', + -ível.] Adj. 2 g.Que se pode manter ou manutenir.
14 Pinto, Alan Kardec e Xavier, Júlio Nassif. Manutenção: função estratégica. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999.
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¾ Conscientização e decisão da direção da empresa de administração;
¾ Criação da gerência de manutenção predial da empresa de administração de
condomínios, com formação técnica e administrativa adequada;
¾ Formação da rede de fornecedores parceiros – profissionais e empresas de
manutenção de equipamentos e instalações, profissionais e empresas de construção
civil e recuperação estrutural, etc.;
¾ Estabelecimento das metas conjuntas;
¾ Planejamento das ações dos serviços de manutenção preditiva dos equipamentos,
das instalações e da edificação, como um todo;
¾ Definição de áreas de atuação dos parceiros;
¾ Capacitação dos funcionários permanentemente locados no condomínio para
atuarem na manutenção corriqueira, através de verificações com base em check-list
elaborados e supervisionados pelas empresas parceiras;
¾ Elaboração de cronogramas físicos e implantação por etapas;
¾ Avaliação periódica;
¾ Reconhecimento e premiação.

53

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante que as pessoas ou empresas envolvidas na gestão da manutenção de

edifícios contratem ou recomendem Inspeções Prediais periódicas aos seus clientes,
assumindo o importante papel de "consultoras" dos edifícios. Este material é a base para o
planejamento da manutenção destas edificações.
É muito importante também que o meio técnico demonstre mais apreço pelos
assuntos e pelos profissionais que atuam na área de manutenção, pois a sociedade técnica
considera, veladamente, os profissionais que atuam nas áreas de manutenção, de reformas
e de restaurações, como técnicos de “segunda classe”, comparados aos seus colegas que
atuam no mercado da construção de obras novas. Isto está refletido na grade curricular da
maioria dos cursos técnicos, de arquitetura e de engenharia e na escassez de trabalhos
desenvolvidos nesta área. A criação de cursos livres de capacitação para profissionais que
atuam nesta área é o primeiro passo para uma futura inserção destas matérias nas
universidades.
O planejamento de edifícios pelos arquitetos sofre grandes pressões com os
aspectos imobiliários (comerciais) dos empreendimentos, em detrimento à viabilidade de
execução de alguns tipos de serviços de manutenção como, por exemplo, fachadas
inacessíveis, equipamentos instalados em cubículos inapropriados e outros.
É fato raro encontrar-se em um edifício um cômodo especificamente destinado à
guarda dos arquivos, projetos construtivos, manuais e demais documentos de forma
minimamente organizada.
Os profissionais envolvidos na produção de edificações devem se conscientizar da
necessidade de produzir, paralelamente à edificação, procedimentos organizados de
manutenção dos elementos desta edificação, ou seja, do produto que será entregue ao
cliente.
O mercado imobiliário está desprezando um potencial econômico enorme de
negócios paralelos à construção de edificações novas, que certamente traria insumos
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técnicos inestimáveis a este mercado, pois haveria um grande e sistemático “feedback”
para o fomento do estudo das patologias da construção.
O mercado financeiro também deve compreender e evoluir quanto à necessidade de
que as edificações sejam financiadas não apenas até a sua conclusão, mas também para a
manutenção durante sua vida útil.
A gestão da manutenção de edifícios aflige um mercado carente de conhecimento
da forma de lidar com os problemas comumente encontrados em edificações, cujas pessoas
encarregadas de tomar decisões de contratação de serviços de manutenção e reparos para
as edificações, necessitam garantir a segurança física dos usuários, dos imóveis e
proporcionar a sua valorização patrimonial.
O trabalho convida para discussão de assuntos relacionados para aprofundamento
dos conhecimentos e aperfeiçoamento dos profissionais da área de Gestão Predial, tais
como, Conceitos de Segurança no Trabalho, Conceitos de Proteção e Combate a Incêndio,
Recomendações para Operação e Manutenção de Componentes, Sistemas e Equipamentos,
Noções sobre Desempenho, Programas de Manutenção e Custos de Manutenção.
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