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RESUMO

A ABNT NBR 5674:2012 Manutenção de edificações – Requisitos para o
sistema de gestão e manutenção – estabelece como principal ferramenta de gestão
da manutenção predial o Programa de Manutenção, que deve consolidar todas as
atividades, periodicidade, responsabilidades, documentação referencial e formas de
comprovação, modo de verificação do sistema e custos para todos os sistemas,
elementos e componentes pertinentes à edificação. No entanto, são ainda poucas as
edificações que possuem o Programa de Manutenção formalizado e em
conformidade com a norma, em função da complexidade de sua elaboração –
acentuada pela dificuldade de obtenção das informações necessárias – e até por
desconhecimento por parte dos profissionais responsáveis pela elaboração e
implantação do mesmo. Este trabalho tem por objetivo, propor diretrizes para a
elaboração do Programa de Manutenção, elencando os dados de entrada
necessários, as ferramentas e técnicas disponíveis e disponibilizando exemplos,
partindo da experiência do Serviço Social do Comércio na manutenção de suas
unidades no estado de São Paulo.

Palavras Chaves: Programa de manutenção predial; Inspeção predial; Verificações;
Ensaios não destrutivos.

ABSTRACT

Guidelines for the elaboration of maintenance programs with emphasis on
structures, electrical and hydraulic installations

The ABNT NBR 5674: 2012 Maintenance of buildings - Requirements for the
management and maintenance system, establishes the main management tool of
building maintenance is the Maintenance Program, which should consolidate all
activities, schedule, responsibilities, reference documentation and forms of evidence,
system verification and costs for all systems, relevant factors and components to the
building. However, there are still few buildings that have formalized the Maintenance
Program in accordance with the norm, because of the complexity of its elaboration accentuated by the difficulty of obtaining the necessary information - and even
because of unfamiliarity by the professionals responsible for the preparation and
implementation of the same. This study aims to propose guidelines for the
preparation of the Maintenance Program, listing the necessary input data, tools and
techniques available and providing examples, based on the experience of the Social
Service of Commerce in the maintenance of its units in São Paulo.

Keywords: building maintenance program; building inspection; Verifications; Nondestructive testing.
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1. INTRODUÇÃO
A manutenção predial no Brasil ainda não recebe a atenção devida, apesar da
importância e abrangência da mesma e sua aplicação precisa ser cada vez mais
ampliada e discutida, já que abrange toda a sociedade, na medida em que as
pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem utilizando-se de edificações – que
precisam estar seguras, estanques e disponíveis.
Mesmo no meio acadêmico, onde se formam os profissionais habilitados a
manter edificações, o assunto geralmente é negligenciado e apresentado apenas em
cursos de extensão ou especialização.
Os cursos de engenharia civil oferecidos pelas faculdades e universidades do
país ainda não incluem a disciplina de manutenção predial em seus currículos, com
a boa parte deles oferecendo a disciplina de Patologias. Observando os 10 melhores
cursos do país, conforme o Ranking Universitário Folha realizado por Folha de São
Paulo (2015) e consolidado na Tabela 1, apenas a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul possui em sua grade curricular, como não obrigatória, a disciplina
Manutenção de Edificações.
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Tabela 1 - Instituições de ensino que oferecem as disciplinas Patologias e
Manutenção Predial
Posição
Nome da Instituição
no país

UF

Pública/Privada Patologias

Manutenção
Predial

1º

Universidade de São Paulo (USP)

SP

Pública

SIM

NÃO

2º

Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)

RJ

Pública

NÃO

NÃO

3º

Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

SP

Pública

SIM

NÃO

4º

Universidade Federal
Gerais (UFMG)

MG

Pública

N/D

N/D

5º

Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS)

RS

Pública

SIM

SIM

6º

Universidade Federal
Catarina (UFSC)

SC

Pública

SIM

NÃO

7º

Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho (UNESP)

SP

Pública

NÃO

NÃO

8º

Universidade
Federal
Pernambuco (UFPE)

PE

Pública

SIM

NÃO

9º

Universidade
Presbiteriana
Mackenzie (MACKENZIE)

SP

Privada

SIM

NÃO

10º

Universidade
(UFC)

CE

Pública

SIM

NÃO

Federal

de

de

do

Minas

Santa

de

Ceará

Fonte: Folha de São Paulo (2015), adaptada pelo autor.

Diante deste cenário, mostra-se necessário o desenvolvimento de trabalhos
que discorram sobre o assunto e o ajude a disseminá-lo no meio acadêmico e
profissional, para que o setor possa experimentar um salto de qualidade.
É importante salientar que, no Brasil, a cultura da manutenção ainda está
sendo aprimorada e, à medida com que o grau de maturidade das organizações e
gestores prediais for avançando, estes conceitos passarão a ser naturalmente
entendidos, adotados e melhorados.
Neste movimento de melhoria, tiveram papel de destaque a publicação das
normas ABNT NBR 5674:2012 – “Manutenção de edificações – Requisitos para o
sistema de manutenção”, revisada em 2012, a ABNT NBR 14037:2011 – “Diretrizes
para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações –
Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos”, a ABNT NBR
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15575:2013 “Edificações Habitacionais – Desempenho” e, mais recentemente as
ABNT NBR ISO 5500:2014 “Gestão de ativos” e a ABNT NBR 16280:2014 “Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas — Requisitos”.
Além disso, associações tais como a ABRAFAC – Associação Brasileira de
Facilities, a ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção e gestão de ativos e
o IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, além de
diversas iniciativas dos profissionais do setor têm contribuído com intensidade e
grande relevância na pesquisa, divulgação e disseminação da cultura da
manutenção no Brasil.
Existe ainda uma pressão pública originada da ocorrência de graves e fatais
acidentes de engenharia tal como a tragédia de Mariana onde, em 05 de Novembro
de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão e danos à barragem de
Santarém, ambas no subdistrito de Bento Rodrigues – a 35 km do centro do
município de Mariana, cidade histórica mineira a 124 km de distância de Belo
Horizonte. As investigações ainda estão em andamento, mas verificações e
atividades de manutenção periódica poderiam ter evitado a ocorrência do mesmo ou,
ao menos, minimizado suas consequências.
Isso sem listar as recorrentes ocorrências de acidentes com elevadores,
quedas de marquises e colapsos de estruturas por falha no monitoramento e
ausência de manutenção, lembrando que, no Brasil, não existe a cultura de analisar,
nem tampouco divulgar as causas destes acidentes, o que contribuiria sobremaneira
na prevenção dos mesmos.
Ainda como justificativa para a realização de trabalhos nesta área está à
vantagem econômica de se manter boa gestão de manutenção predial.
Conforme Gomide (2011), a boa gestão da manutenção considera o
investimento necessário para obter os benefícios da preservação, com ênfase na
confiabilidade, que é a probabilidade do prédio desempenhar suas funções
adequadamente. Ainda segundo Gomide (2011), é possível estimar a valorização ou
desvalorização, de acordo com os índices apresentados na tabela 2, que demonstra
a significância da gestão da manutenção predial no valor final do imóvel, além da
influência na segurança, conforto e demais condições de habitabilidade do imóvel.
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Tabela 2 - Valorização em função da qualidade da manutenção.
Valorização ou Desvalorização
Estimativa periódica em função da qualidade da manutenção
ME

Manutenção Excepcional (preventiva e melhoria especial)

+15,0%

MO

Manutenção Ótima (preventiva de melhoria)

+10,0%

MN

Manutenção Normal (preventiva)

+7,5%

MM

Manutenção Mínima (corretiva)

0,0%

MD

Manutenção Deficiente (corretiva eventual)

-7,5%

MP

Manutenção Péssima (improvisações)

-10,0%

MI

Manutenção Inexistente (apenas limpeza)

-15,0%

Fonte: Gomide – Manutenção predial e avaliação imobiliária. Manutenção
Predial pg. 106.
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2. OBJETIVOS E METODOLOGIA
O objetivo deste trabalho é propor diretrizes para a elaboração de Programas
de Manutenção de edificações, conforme especificações constantes da ABNT NBR
5674:2012: Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de
manutenção, considerando ainda boas práticas de gestão da manutenção e a
experiência do SESC São Paulo, particularmente da unidade Belenzinho, caso
analisado e ponto de partida das propostas apresentadas neste trabalho.
É ainda objetivo deste trabalho apresentar modelos não restritivos do
Programa de Manutenção, formulários e itens de verificação recomendados para
edificações diversas, sempre considerando o caso estudado e dando ênfase aos
sistemas de estruturas, instalações elétricas e instalações hidráulicas e na
realização de inspeções visuais – uma das principais e mais democráticas
ferramentas de manutenção predial – que podem ser realizadas por equipes
residentes.
Para a realização deste trabalho, a seguinte metodologia foi aplicada:


Revisão bibliográfica
Nesta etapa, procurou-se entender os conceitos de manutenção predial
atualmente difundidos e empregados, as normas técnicas pertinentes e o
estágio atual da manutenção predial no Brasil.



Estudo de caso
Para avaliar a aderência dos conceitos identificados na etapa anterior, foi
analisada a gestão da manutenção predial implantada em edificação
existente. A edificação foi escolhida em função do reconhecido nível de
manutenção predial das instalações do Serviço Social do Comércio e a
facilidade de acesso à documentação da unidade Belenzinho, onde o
autor desenvolve suas atividades profissionais.



Desenvolvimento das diretrizes para elaboração e gestão do
Programa de Manutenção para edificações
Com base na revisão bibliográfica e nas observações levantadas na
análise, foram desenvolvidas diretrizes para a elaboração e gestão de
Programa de Manutenção para edificações diversas, com maior aplicação
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em edificações semelhantes à estudada, mas não restrita a elas, de
maneira que possam ser extrapoladas para outros tipos de edificações.
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3. CONCEITUAÇÃO
Para facilitar o entendimento do trabalho é importante destacar alguns
conceitos importantes, que fornecerão subsídios para a realização do programa de
manutenção.
Neste capítulo, são apresentados, resumidamente, conceitos de manutenção
predial, sistemas, subsistemas, componentes, desempenho e vida útil de projeto.

3.1. Manutenção predial
É o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a
capacidade funcional da edificação e seus sistemas constituintes, a fim de atender
às necessidades e segurança de seus usuários (ABNT, 2013).
A ABNT NBR 5674:2012 classifica a manutenção predial em três tipos, a
saber:


Manutenção

rotineira:

Caracterizada

por

um

fluxo

de

serviços

padronizados e cíclicos, tais como, limpeza;


Manutenção corretiva: Serviços que demandam ação ou intervenção
imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos
ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos
pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários e proprietários;



Manutenção preventiva: Serviços cuja realização seja programada com
antecedência, priorizando as solicitações de usuários, estimativas de
durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das
edificações (ou vida útil do projeto, de acordo com a ABNT NBR 155751:2013), considerando gravidade e urgência, bem como relatórios de
verificações periódicas sobre seu estado de degradação.

Outros autores, como Xavier (2015) incluem nesta classificação
Manutenção preditiva,

caracterizada

como o

conjunto

de

a

atividades de

acompanhamento das variáveis ou parâmetros que indicam a performance ou
desempenho dos equipamentos, de modo sistemático, visando definir a necessidade
ou não de intervenção. Ainda segundo Xavier (2015) é bastante adequado
considerar na classificação a Manutenção detectiva que, segundo o mesmo, é a

16

atuação efetuada em sistemas de proteção ou comando buscando detectar falhas
ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção.

3.2. Edificação
Segundo a ABNT NBR 5674:2012, a edificação é um produto constituído de
um conjunto de sistemas, elementos ou componentes estabelecidos e integrados em
conformidade com os princípios e técnicas da engenharia e da arquitetura, como
exemplificado na Figura 1.

3.3. Sistema
A maior parte funcional do edifício. Conjunto de elementos e componentes
destinados a atender a uma macro função que o define, tais como fundação,
estrutura, pisos, vedações verticais, instalações hidrossanitárias, cobertura e outros.

3.4. Elemento
Conforme ABNT NBR 15575-1:2013, o elemento é parte de um sistema com
funções específicas. Geralmente é composto por um conjunto de componentes
como, por exemplo, parede de vedação de alvenaria, painel de vedação préfabricado, estrutura de cobertura.

3.5. Componente
Unidade integrante de determinado elemento do edifício, com forma definida e
destinada a cumprir funções específicas (ABNT, 2013).
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Figura 1 -

Exemplos de edificação, sistemas, elementos e componentes.

Fonte: Elaborada pelo autor, adaptado da ABNT NBR 15575, ABNT NBR 5674 e 14037.
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3.6. Vida útil de projeto
Segundo a ABNT NBR 15575-1:2013, a vida útil é uma medida temporal de
durabilidade de um edifício ou de suas partes, inferida a partir de dados históricos de
desempenho ou de ensaios de envelhecimento acelerado.
A vida útil do projeto pode ser prolongada através da execução de atividades
de manutenção, conforme representada na figura 2:

Figura 2 -

Desempenho ao longo do tempo

Fonte: Elaborada pelo autor, adaptada de ABNT NBR 15575-1:2013.

3.7. Programa de manutenção
Segundo a ABNT NBR 5674:2012, o programa de manutenção consiste na
determinação das atividades essenciais da manutenção, sua periodicidade,
responsáveis pela execução, documentos de referência, normas técnicas pertinentes
e recursos necessários, todos referidos individualmente aos sistemas e, quando
aplicável, aos elementos, componentes e equipamentos.
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3.8. Profissional Qualificado
Conforme a Portaria MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO
nº 598 de 07.12.2004 De acordo com a Norma Regulamentadora nº 10, profissional
qualificado é aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

3.9. Profissional Habilitado
De acordo com a Norma Regulamentadora nº 10, profissional qualificado é
aquele que é previamente qualificado e com registro no competente conselho de
classe.
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4. ESTUDO DE CASO – SESC BELENZINHO
Para desenvolvimento deste trabalho, além da revisão bibliográfica, foi
analisada a metodologia de gestão do Serviço Social do Comércio regional São
Paulo, particularmente a unidade SESC Belenzinho, de maneira a verificar a
aderência da teoria pesquisada quando aplicada em edificação existente e, a partir
destas observações propor diretrizes para a elaboração e gestão de Programa de
Manutenção para edificações.

4.1. O SESC São Paulo
O SESC – Serviço Social do Comércio – surgiu em 1946 e é uma instituição
privada, sem fins lucrativos voltada para o interesse público, criado e mantido pelo
empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, com o objetivo primordial de
promover o bem-estar, a cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores desse setor da economia.
O SESC está presente em todos os estados brasileiros e conta, atualmente,
com 37 unidades espalhadas entre 19 cidades do estado de São Paulo.
Suas unidades são planejadas de acordo com as tendências do ambiente
onde está localizada e suas instalações incluem teatros, bibliotecas, piscinas,
restaurantes, ginásios de esportes, clínicas odontológicas, áreas de convivência,
exposições e outros, sendo esta pluralidade de ambientes e atividades uma
característica marcante e desafiadora, no que tange à manutenção destas
edificações.
Outra importante característica do SESC São Paulo é que a gestão da
construção e manutenção destas unidades é realizada por equipe própria, com setor
responsável pela infraestrutura em cada unidade, sendo este subordinado às
unidades e, matricialmente, a um departamento de Engenharia e Infraestrutura, que
define as políticas de manutenção e estrutura mínima dos programas de
manutenção de todas as unidades operacionais do estado de São Paulo.
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4.2. A nova unidade Sesc Belenzinho
A unidade Sesc Belenzinho, reinaugurada em Dezembro de 2010, está
localizada na zona leste de São Paulo e tem se destacado como importante centro
cultural e de lazer, recebendo aproximadamente 2 milhões de visitantes por ano,
realizando, diversas atividades.

Figura 3 -

Unidade Sesc Belenzinho

Fonte:

Imagem

disponível

em:

http://www.sescsp.org.br/unidades/25_BELENZINHO/#/content=facilidades/facilityId=
859. Consulta em: 13/08/16.

4.2.1. Ficha técnica do empreendimento
Área Construída: 38.075m²
Área do Terreno: 32.072m²
Área de Jardim: 4.500m²
Estacionamento: 10.800m²
Elevadores e Escadas Rolantes: 8 elevadores sociais, 3 Monta cargas, 2
Plataformas para pratos.
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Instalações


Estacionamento



Quadra de tênis



Quadra de futebol soçaite

Figura 4 -

Quadra de tênis da unidade Sesc Belenzinho

Fonte:

Disponível

http://www.sescsp.org.br/unidades/25_BELENZINHO/#/content=facilidades/facilityId=90.
Acesso em 13/08/16.



Pista para caminhada



Estações de alongamento e ginástica ao ar livre



Praça com aproximadamente 5000m²



Comedoria (restaurante para 2500 refeições/dia)

em:
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Figura 5 -

Restaurante da unidade Sesc Belenzinho

Fonte:

Disponível

em:

http://www.sescsp.org.br/unidades/25_BELENZINHO/#/content=facilidades/facilityId=
90. Acesso em 13/08/16.



Galpão para exposições



Lanchonete piscina



Ginásio coberto



06 Piscinas para recreação, cursos e atividades esportivas, totalizando
2.056,50 m² de espelho d’água e 1.865,00 m³ em volume, compostas por:
o 01 Piscina semiolímpica coberta e aquecida;
o 01 Piscina infantil coberta e aquecida;
o 01 Piscina recreativa adulta descoberta;
o 01 Piscina recreativa infantil descoberta;
o 02 Piscinas para prática de Biribol.
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Figura 6 -

Piscina recreativa da unidade Sesc Belenzinho

Fonte:

Disponível

em

http://www.sescsp.org.br/unidades/25_BELENZINHO/#/content=facilidades/facilityId=
80. Acesso em 13/08/2016.



Área de convivência



Biblioteca (incluindo equipamentos para acessibilidade)



Clínica odontológica com 5 consultórios e equipamentos de raios-X
panorâmico e periapical.



3 oficinas de artes



Espaço de Tecnologias e Artes



Sala de Ginástica Multifuncional (academia completa)



Sala de Ginástica Geral e Infância ativa



2 Salas de Expressão Corporal para danças, lutas e outras práticas



CicloSESC com 20 bicicletas estacionárias



Teatro italiano para 400 lugares
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Figura 7 -

Teatro da unidade Sesc Belenzinho.

Fonte: Disponível em:
http://www.sescsp.org.br/unidades/25_BELENZINHO/#/content=facilidades/facilityId=
90. Acesso em 13/08/16.



2 Salas de espetáculos totalizando 550 lugares



Café-teatro

4.3. A manutenção predial na unidade Sesc Belenzinho
Como as demais unidades da regional São Paulo, a unidade conta com
equipe residente, que tem a incumbência de gerir as atividades de manutenção e
dar suporte às instalações provisórias necessárias para a realização de eventos.
Esta equipe está organizada de acordo com o organograma abaixo:
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Figura 8 -

Organograma da equipe residente Sesc Belenzinho

Fonte: Autor.

4.4. Programa de manutenção
A unidade, apesar de realizar o planejamento anual de suas atividades e
realizar inspeções e atividades de manutenção rotineiras não possui formalizado o
documento Programa de Manutenção, tal qual preconizado pela ABNT NBR
5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão da
manutenção.

4.4.1. Planejamento anual das atividades de manutenção
O planejamento anual das atividades de manutenção é realizado com base
em lista de itens descritos na tabela 2 que abrange todos os sistemas prediais
pertinentes às unidades e é unificada em todo o regional São Paulo.

Tabela 3 -

Itens do planejamento anual das atividades de manutenção

Grupo Item

Sub

Descrição
MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA
Análise e controle de água de consumo (avulsa / sem

1

1

1

1

2

1

Análise e controle de água de piscina (avulsa / sem contrato).

1

3

1

Análise e controle de ar ambiente.

contrato).
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Grupo Item

Sub

1

4

1

1

4

2

1

5

1

1

5

2

1

5

3

Descrição
Arquibancadas e Palcos, inclusive praticáveis
Inspeção
Arquibancadas e Palcos, inclusive praticáveis
Manutenção (de acordo com o Laudo de Inspeção).
Estruturas de concreto armado
Inspeção.
Estruturas de concreto armado
Manutenção (de acordo com o Laudo de Inspeção).
Atestado de Estabilidade.
Estruturas de Madeira - coberturas, urdimentos, telhados e

1

6

1

etc.
Inspeção.
Estruturas de Madeira - coberturas, urdimentos, telhados e

1

6

2

etc.
Manutenção (de acordo com Laudo de Inspeção).

1

7

1

1

7

2

1

8

1

Estrutura Metálica - coberturas, passarelas, urdimentos e etc.
Inspeção.
Estrutura Metálica - coberturas, passarelas, urdimentos e etc.
Manutenção (de acordo com o Laudo de Inspeção).
Sistema de Gás Canalizado, tubulações, cavaletes, válvulas,
sensores, alarmes e etc. Inspeção.
Sistema de Gás Canalizado, tubulações, cavaletes, válvulas,

1

8

2

sensores, alarmes e etc. Manutenção (de acordo com o Laudo
de Inspeção).

1

8

3

Atestado de Instalação de Gás.

1

9

1

1

9

2

1

10

1

1

10

2

Certificado de Limpeza de Reservatórios.

1

11

1

Caixas de Gordura e de Esgoto - Limpeza.

1

12

1

Coifas e Dutos de Cozinha - Limpeza.

1

13

1

Dutos de Ar Condicionado e Ventilação (de acordo com o

Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas. SPDA.
Inspeção.
Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas. SPDA.
Manutenção (de acordo com o Laudo de Inspeção).
Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d'água
(potável) e caixas e reservatórios de água de reuso.
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Grupo Item

Sub

Descrição
Laudo de Análise do Ar ou a cada 5 anos) - Limpeza.

1

14

1

1

14

2

1

15

1

1

15

2

1

15

3

1

16

1

1

16

2

1

17

1

1

18

1

1

18

2

1

19

1

Bebedouros - Manutenção, Limpeza, Assepsia, Troca de
Filtros e etc.
Atestado de Limpeza Bebedouros
Subestações de Medição e Transformação de energia elétrica.
Manutenção Preventiva.
Subestações de Medição e Transformação de energia elétrica.
Manutenção Corretiva Programada.
Atestado de Instalações Elétricas
Extintores e Mangueiras de Incêndio.
Manutenção, Recargas e Testes Hidrostáticos.
Sistemas de Sprinklers e Hidrantes.
Manutenção.
Grupos Moto Geradores.
Manutenção Corretiva Programada.
Poço Tubular Profundo.
Manutenção.
Poço Tubular Profundo
Outorga
Painéis Elétricos (QGBT's, comando, distribuição e etc.).
Manutenção.
Sistema de Alarme de Incêndio (centrais, acionadores,

1

20

1

sirenes, banco de baterias, laços).
Manutenção.

1

20

2

1

21

1

1

22

1

1

23

1

Atestado de Instalações de detecção e Combate à Incêndio
Sistemas de Iluminação de Emergência (centrais, blocos
autônomos, banco de baterias e etc.) - Manutenção.
Sistemas de Ar Condicionado, Exaustão, Ventilação e
Refrigeração - Manutenção.
Sistemas de Barramento Blindado.
Manutenção.
Sistemas de Mecanismo Cênico em Teatros e/ou Auditórios,

1

24

1

como varas motorizadas, contrapesadas, polias, etc.
Inspeção.

1

24

2

Sistemas de Mecanismo Cênico em Teatros e/ou Auditórios,
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Grupo Item

Sub

Descrição
como varas motorizadas, contrapesadas, polias etc..
Manutenção (de acordo com o Laudo de Inspeção).

1

25

1

Estação Redutora de Pressão. Válvulas Reguladoras de
Pressão - Inspeção.
Estação Redutora de Pressão. Válvulas Reguladoras de

1

25

2

Pressão (de acordo com Laudo de Inspeção).
Manutenção.
Brinquedos de Parques Infantis, Circuitos de Cordas, Áreas

1

26

1

Lúdicas e etc.
Inspeção.
Brinquedos de parques infantis, circuitos de cordas, áreas

1

26

2

lúdicas e etc. - Manutenção (de acordo com Laudo de
Inspeção).

1

27

1

1

27

2

1

28

1

1

29

1

1

29

2

1

30

1

Grupo Item

Sub

Tabelas de Basquete.
Inspeção.
Tabelas de Basquete.
Manutenção (de acordo com Laudo de Inspeção).
Portas Corta Fogo.
Manutenção.
Fachadas.
Inspeção
Fachadas.
Manutenção
Atualização de Projetos Legais e Operacionais de acordo com
sua periodicidade

MANUTENÇÃO CIVIL
Brises, toldos e coberturas retráteis (metálico, PVC, acrílico e

2

1

1

2

2

1

Forros de gesso

2

3

1

Forro Metálico

2

4

1

Forro de PVC

2

5

1

Impermeabilização (piscinas, lajes, pisos e etc.).

2

6

1

Inspeção e manutenção de muros de arrimo

etc.).

30

Grupo Item

Sub

Descrição

2

7

1

Anúncios, letreiros e totens

2

8

1

Paredes de alvenaria

2

9

1

Paredes Drywall

2

10

1

Pisos cerâmicos e de granilite

2

11

1

2

12

1

Pisos de quadras - Areia

2

13

1

Pisos de quadras - Grama Sintética

2

14

1

Pisos de quadras - Emulsão Asfáltica

2

15

1

Pisos de madeira (assoalhos, tacos, decks e etc.).

2

16

1

2

17

1

Pisos de Pedras Naturais - Granitos

2

18

1

Pisos de Pedras Naturais - Mosaico Português

2

19

1

Pisos Intertravados

2

20

1

Pisos Elevados

2

21

1

Carpetes e Forrações

2

22

1

Pisos Linóleos e emborrachados

2

23

1

Pisos Vinílicos

2

24

1

Portas e divisórias de vidro

2

25

1

Revestimentos termo acústicos

2

26

1

Telhas de barro

2

27

1

Telhas Metálicas

2

28

1

Telhas de Fibrocimento

2

29

1

Outros (especificar)

Grupo Item

Sub

Pisos cimentados, concretados e asfálticos (blocos
intertravados, paralelos e etc.)

Pisos de pedras naturais - Pedras mineira, goiana e são tome,
mármore e etc.

MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Aquecedores elétricos e a gás (resistências, termostatos,

3

1

1

3

2

1

Lâmpadas e materiais cênicos

3

3

1

Chuveiros elétricos e seus acessórios

3

4

1

Compressores e bombas de vácuo

3

5

1

Equipamentos eletrônicos de potência (inversores,

sensores e etc.)
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Grupo Item

Sub

Descrição
controladores, tiristores e etc.)

3

6

1

Motores e atuadores elétricos

3

7

1

Placares e chamadores eletrônicos

3

8

1

Portões e portas automáticas - Acionamentos

3

9

1

3

10

1

Sistemas de iluminação (troca de lâmpadas, reatores e etc.).

3

11

1

Fios e Cabos

3

12

1

3

13

1

3

14

1

3

15

1

3

16

1

3

17

1

Grupo Item

Sub

Sistemas de automação predial (controladores, sensores,
transmissores e etc.)

Materiais Elétricos em geral (exceto fios, cabos, lâmpadas e
reatores)
Sistemas de segurança eletrônica (CFTV, sensores
infravermelho ativo e passivo, cerca elétrica e etc.)
Sistemas de telefonia e interfonia
Sistemas de telefonia - Aparelhos, interfones, cabos e demais
acessórios
Sistemas de tratamento de água (bombas dosadoras,
controladores, sensores e etc.)
Outros (especificar)

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

4

1

1

Bombas hidráulicas (centrífugas e submersas).

4

2

1

4

3

1

Placas de aquecimento (vidros e acessórios)

4

4

1

Trocador de calor

4

5

1

Limpeza de galerias, tubulações e calhas.

4

6

1

4

7

1

Sistemas de climatização evaporativa.

4

8

1

Torneiras automáticas Pressmatic

4

9

1

4

10

1

Sistemas de irrigação (bombas, válvulas, aspersores e etc.).

4

11

1

Válvulas de descarga e mictório, torneiras automáticas,

Acabamentos de duchas, torneiras convencionais, duchas e
dosadoras.

Redes de água quente e fria (conexões, registros, isolamentos
e etc.).

Sistemas de ETA's e ETE's (bombas, válvulas, conexões e
etc.).
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Grupo Item

Sub

Descrição
dosadores.
Válvulas e registros (gaveta, globo, borboleta, retenção,

4

12

1

4

13

1

Filtros e pré-filtros de piscinas

4

14

1

Outros (especificar).

Grupo Item

Sub

motorizadas, alívio e etc.).

MANUTENÇÃO DE ACABAMENTO

5

1

1

Concreto aparente.

5

2

1

Pastilhas vitrosas.

5

3

1

Pinturas em geral.

5

4

1

Revestimentos cerâmicos, fullget e quartzo.
Revestimentos em pedras naturais (pedras mineira, goiana e

5

5

1

são Tomé, mosaico português, granito, Miracema, mármore e
etc.).

5

6

1

Tijolo aparente.

5

7

1

Vidros de Fachada

5

8

1

Outros (especificar)

Grupo Item

Sub

MANUTENÇÃO DE MARCENARIA
Bancos e móveis de marcenaria (fórmicas, fechaduras,

6

1

1

6

2

1

6

3

1

6

4

1

Manutenção de quarteladas do palco

6

5

1

Outros (especificar)

Grupo Item

Sub

dobradiças e etc.).
Divisórias fixas ou móveis
Portões e portas de madeira (fórmicas, fechaduras, dobradiças
e etc.).

MANUTENÇÃO DE SERRALHERIA

7

1

1

Caixilhos

7

2

1

Clarabóias e domos

7

3

1

Corrimãos, guarda-corpos e escadas marinheiro

7

4

1

Estruturas e suportes diversos

7

5

1

Gradis e Alambrados
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Grupo Item

Sub

Descrição
Portões e portas metálicas (pintura, fechaduras, dobradiças e

7

6

1

7

7

1

Traves, barras, tabelas de quadras esportivas.

7

8

1

Outros (especificar)

Grupo Item

Sub

etc.).

MANUTENÇÕES DIVERSAS

8

1

1

Antenas parabólicas e convencionais

8

2

1

Tratamento de água de piscina - aquisição de materiais

8

3

1

8

4

1

8

5

1

Comunicação visual interna e externa

8

6

1

EPI's e EPC's

8

7

1

Obras de arte

8

8

1

Persianas, telas, cortinas e redes de proteção de quadras

8

9

1

Quiosques e tendas

8

10

1

Vidros e espelhos

8

11

1

Áreas Verdes - Manutenção

8

12

1

Outros (especificar)

Grupo Item

Sub

Acessórios para vestiários, sanitários e cozinhas (papeleiras,
saboneteiras, dosadoras).
Brinquedos de parques infantis, toboáguas e paredes
escaláveis

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO (VALOR MENSAL DO
CONTRATO)

9

1

1

Análise e controle de água de consumo e de piscinas

9

2

1

9

3

1

9

4

1

Grupos geradores

9

5

1

Mão-de-obra para serviços de manutenção

9

6

1

9

7

1

Responsabilidade CRQ

9

8

1

Limpeza e desinfecção de Reservatórios e Caixas d'água

Aquecedores elétricos e a gás, reservatórios térmicos
(vestiários, piscinas, cozinhas e lanchonetes)
Elevadores, monta-cargas, plataformas elevatórias e escadas
rolantes

Refrigeração (câmaras e balcões frigoríficos, freezers e
refrigeradores)
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Grupo Item

Sub

Descrição

9

9

1

Equipamentos esportivos

9

10

1

Equipamentos odontológicos

9

11

1

9

12

1

9

13

1

Plataforma elevatória

9

14

1

Cancela de estacionamento

9

15

1

Automação

9

16

1

Outros (especificar)

Grupo Item

Sub

Equipamentos de prevenção e combate à incêndios
(extintores, mangueiras e etc.).
Manutenção de subestações de energia elétrica (medição e
transformação)

PREVISÃO DE GASTOS COM PEÇAS E MATERIAIS
REFERENTES AOS CONTRATOS
Materiais para aquecedores elétricos e a gás, reservatórios

10

1

1

10

2

1

10

3

1

10

4

1

10

5

1

10

6

1

10

7

1

Materiais equipamentos esportivos

10

8

1

Materiais equipamentos odontológicos

10

9

1

10

10

1

Materiais manutenção de Cabine de força

10

11

1

Materiais plataforma elevatória

10

12

1

Materiais cancela de estacionamento

10

13

1

Materiais de Automação

10

14

1

Outros (especificar)

térmicos (vestiários, piscinas, cozinhas e lanchonetes).
Materiais para elevadores, monta-cargas, plataformas
elevatórias e escadas rolantes
Materiais para grupos geradores
Refrigeração (câmaras e balcões frigoríficos, freezers e
refrigeradores)
Materiais para sistema de ar condicionado e exaustão
Materiais limpeza e desinfecção de Reservatórios e Caixas
d'água

Materiais equipamentos de prevenção e combate à incêndios
(extintores, mangueiras e etc.)

OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
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Grupo Item

Sub

Grupo Item

Sub

Descrição
CONTRATO DE UTILIDADES
Fornecimento de energia elétrica (citar o nome da

12

1

1

12

2

1

12

3

1

12

4

1

Telefonia (citar o nome da empresa)

Sub

CONTRATOS DE CONSERVAÇÃO

Grupo Item

concessionária)
Fornecimento de água (citar o nome da concessionária)
Fornecimento de gás encanado ou cilindro (citar o nome da
concessionária)

13

1

1

13

2

1

13

3

1

13

4

1

13

5

1

Materiais de limpeza

13

6

1

Materiais de jardinagem

13

7

1

Materiais para coleta de lixo

13

8

1

Materiais para controle de pragas

Grupo Item
14

1

Grupo Item
15

1

Grupo Item

Sub
1

Sub
1

Sub

Serviços de limpeza (citar o nome da empresa)
Serviços de jardinagem e manutenção de áreas verdes (citar
o nome da empresa)
Serviços de coleta de lixo e entulho (lixo orgânico, lixo seco,
lixo hospitalar e caçambas)
Serviços para controle de pragas (desinsetização,
desratização, descupinização etc.)

CONTRATOS DE VIGILÂNCIA
Serviços de vigilância patrimonial (citar o nome da empresa)

INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS
Especificar o evento no campo Descrição

BENS PATRIMONIAIS

16

1

1

Equipamentos de cozinha

16

2

1

Equipamentos de ginástica

16

3

1

Equipamentos da clínica odontológica

16

4

1

Outros

Fonte: Elaborada pelo autor, adaptada da planilha de planejamento anual de
manutenção Sesc.
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Cabe à equipe residente realizar a estimativa de custos – utilizando-se de
dados históricos e outras técnicas de orçamentação – e alocá-la na linha do tempo
para cada item, gerando uma planilha eletrônica (figura 8) que é submetida à
avaliação da administração central para aprovação.
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Figura 9 -

Planejamento anual

Fonte: Serviço Social do Comércio (2015).

O controle da realização destas atividades também é incumbência da equipe
residente que, após realização das atividades de manutenção, cadastra os valores
efetivados, comparando-os com o inicialmente planejado e emitindo relatórios
mensais para acompanhamento da administração central.
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4.4.2. Inspeções realizadas pela equipe residente
A equipe residente realiza periodicamente inspeções nas diversas instalações
da unidade, tais como:


Check-list de abertura diário
o Elétrica
o Hidráulica



Inspeção dos sanitários e vestiários (trimestral)



Inspeção de quadros elétricos (semestral)



Inspeção visual das estruturas em concreto armado (anual)



Inspeção visual das estruturas metálica (anual)

Para a realização destas inspeções, a equipe se utiliza de dispositivos
móveis (tablet’s) e o aplicativo iAuditor.
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Figura 10 -

Folha de lista de verificação realizada pela equipe residente.

Fonte: Serviço Social do Comércio (2016).
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5. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
De acordo com a ABNT NBR 5674:2012, o programa de manutenção deve
considerar:


os projetos, memoriais, orientação dos fabricantes e fornecedores,



manual de uso, operação e manutenção,



tipologia, complexidade e forma de utilização da edificação e de suas
partes,



sistemas prediais, materiais empregados, equipamentos e componentes
instalados,



idade da edificação e expectativa de vida útil dos sistemas,



relatórios de inspeções e comissionamento,



histórico de manutenção da edificação (manutenções corretivas e
preventivas realizadas),



orçamentos e histórico de intervenções e de custos



solicitações de usuários e proprietários,



condições climáticas e ambientais (classes de exposição da edificação),



escala de prioridade de serviços e



previsão financeira para a realização do plano.

Acrescente-se ainda às recomendações da norma que a equipe disponível é
fator de grande influência na determinação das atividades do Programa de
Manutenção.

Quanto

mais

qualificada

e

diversificada

(engenheiros

civis,

eletrotécnicos e/ou mecânicos, tecnólogos, técnicos de nível médio, eletricistas,
oficiais, ajudantes), maior a gama de atividades que poderão ser executadas e
fiscalizadas por esta equipe, reduzindo a demanda pela contratação de terceiros.
Conforme a ABNT NBR 5674:2012, o programa de manutenção deve conter
sistematização ou estrutura que contemple ao menos o seguinte:
 Designação dos sistemas, elementos e componentes
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 Descrição das atividades de manutenção preventiva e preditiva
 Periodicidade das atividades definidas
 Identificação dos responsáveis
 Documentação referencial e formas de comprovação
 Modo de verificação do sistema
 Custos
Cabe lembrar que, como cada edificação possui características únicas, o
programa de manutenção também deve sê-lo, já que para ser completo e
abrangente, o mesmo deve contemplar as características arquitetônicas, o entorno,
a forma de utilização, disponibilidade de equipe de manutenção residente e recursos
disponíveis.
Para a elaboração do programa de manutenção, faz-se necessário uma
intensa atividade de pesquisa, para obtenção dos dados de entrada e, aplicando as
ferramentas e técnicas adequadas organizá-los de maneira a obter orientar
corretamente as atividades de manutenção da edificação, como exemplificado na
figura 11.

Figura 11 -

Programa de Manutenção: entradas, ferramentas/técnicas e saídas.

Fonte: Autor. Adaptado de ABNT NBR 5674:2012.
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5.1. Dados de entrada
5.1.1. Manual do proprietário
O manual do proprietário é – ou deveria ser – a principal fonte de informações
para a elaboração do Programa de Manutenção, já que deve reunir todas as
informações técnicas pertinentes à edificação, bem como instruções para a
realização de inspeções e manutenções periódicas para cada sistema predial.
Este documento, cuja responsabilidade de elaboração é da construtora ou da
incorporadora (aquela que assinar o documento de compra e venda junto ao Cliente)
deve fornecer ao proprietário ou mantenedor as características técnicas da
construção, descrever procedimentos recomendáveis e obrigatórios quanto ao uso e
manutenção da edificação, incluindo orientações quanto à responsabilidade do
proprietário ou condomínio, contribuindo para que a edificação atinja a vida útil de
projeto.
O Manual do Proprietário deve ser elaborado conforme ABNT NBR
14037:2011 - Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e
manutenção das edificações, sendo que a Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), em seu Guia nacional para a elaboração do manual de uso,
operação e manutenção das edificações sugere a seguinte estrutura para o
documento:

Tabela 4 - Sugestão de Disposição dos Conteúdos do Manual do Proprietário
Capítulo

Subdivisões
Índice

1. Apresentação

Introdução
Definições

2. Garantias e assistência técnica

Garantias e assistência técnica

3. Memorial descritivo
Relação de fornecedores
4. Fornecedores

Relação de projetistas
Serviços de utilidade pública
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Capítulo

Subdivisões
Sistemas hidrossanitários
Sistemas eletroeletrônicos
Sistema
de
proteção
contra
descargas atmosféricas
Sistemas
de
ar
condicionado,
ventilação e calefação
Sistemas de automação
Sistemas de comunicação
Sistemas de incêndio

5. Operação, uso e limpeza

Fundações e estruturas
Vedações
Revestimentos internos e externos
Pisos
Coberturas
Jardins, paisagismo e áreas de lazer
Esquadrias e vidros
Pedidos de ligações públicas
Programa de manutenção preventiva

6. Manutenção

Registros
Inspeções
Meio ambiente e sustentabilidade

7. Informações complementares

Segurança
Operação dos equipamentos e suas
ligações
Documentação técnica e legal
Elaboração e entrega do manual
Atualização do manual

Fonte: CBIC (2012)

O programa de manutenção deve permitir a criação de formulários objetivos,
com instruções de preenchimento e orientado a medições e/ou observações
objetivas – evitando-se assim distorções decorrentes de interpretações pessoais do
inspetor. O grau de detalhamento deve ser compatível com o tempo e equipe
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disponível, em ordem inversamente proporcional à experiência e expertise do
profissional que conduzirá a inspeção.

5.1.2. Documentação legal
Para balizamento das inspeções e levantamentos deve ser considerada toda
a documentação legal do empreendimento, ressaltando-se:
 Projeto de prefeitura
 Auto de conclusão ou Habite-se
 Carnê de IPTU
 Alvará de Aprovação e Execução de Edificação
 Alvará de Instalação de Elevadores, Monta cargas e Escadas rolantes
 Relatório de Inspeção Anual de elevadores (RIA)
 Licença de funcionamento
 Alvará de Funcionamento de Locais de Reunião, quando aplicável
 CADAN/Licença de anúncio
 Projeto técnico de corpo de bombeiros
 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
 Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) referente ao sistema de
ar condicionado com capacidade superior a 5TR’s ou 60.000 Btus.

5.1.3. Projetos, croquis, ilustrações e representações gráficas
Mesmo considerando a importância do manual do proprietário para a
elaboração do programa de manutenção, este documento, individualmente não
reunirá todas as informações necessárias para a definição de todas as atividades de
manutenção pertinentes à edificação, havendo necessidade de complementação.
Existem ainda casos onde o Manual do Proprietário não foi elaborado ou não
está disponível e, então, os projetos, croquis, ilustrações e representações gráficas
constituirão a mais importante fonte de informações.
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Todos os projetos, croquis, estudos, ilustrações e maquetes devem ser
analisados e considerados para a elaboração do programa de manutenção,
principalmente os projetos que representam a edificação como construída,
tecnicamente conhecido com a expressão inglesa “as built”.
O projeto fornecerá importantes informações sobre especificações de
materiais e serviços, métodos construtivos, detalhes arquitetônicos e dos demais
sistemas, subsistemas e componentes, bem como os parâmetros de funcionamento
da edificação.

5.1.3.1. Projetos em tecnologia BIM
O desenvolvimento de projetos que se utilizam da tecnologia BIM (Building
Information Modeling), ou Modelagem de Informações para a Construção já é uma
realidade, e tem como principal característica a organização das informações das
diversas disciplinas de projeto de maneira compatibilizada, além de gerar um banco
de dados de toda a construção, tal qual exemplificado na figura abaixo.
Figura 12 -

Funcionalidades BIM

Disponível em: http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/127/artigo286443-1.aspx.
Consultado em mar/2016.
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Segundo Andrade (2014), o BIM não é apenas uma ferramenta de desenho
geométrico em 3D, mas conta com ferramentas e processos de gestão de projetos.
Para além do 3D é possível realizar modelação incluindo o Planejamento da
construção, as Informações de custo e o Facilities Management (gestão de
instalações e sistemas).
Quando disponíveis os projetos desenvolvidos em tecnologia BIM fornecerão
valiosas informações, tais como:


Áreas de construção, vedações, acabamentos,



Localização de sistemas e componentes aparentes e não aparentes



Quantidade e especificação dos sistemas e componentes
Na figura abaixo se apresenta um exemplo das informações que poderão ser

acessadas e que podem ser utilizadas para a elaboração do Programa de
Manutenção.
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Figura 13 - BIM - Mapas de pilares e paredes existentes

Fonte: Andrade(2014)
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5.1.3.2. Tecnologias de Escaneamento de edificações
Quando os projetos não estiverem disponíveis, apresentarem falhas ou não
representarem o que foi construído, será necessário a elaboração de “as builts”,
preparados por profissionais especializados após minuciosa verificação dos
sistemas e das instalações. Para esta atividade, o proprietário e/ou responsável pela
manutenção deve avaliar a possibilidade de utilização de modelagem BIM e até
tecnologias de escaneamento, considerando a viabilidade técnica e econômica para
a realização desta atividade.
O levantamento de edifícios existentes é um processo de engenharia reversa
que, a partir das informações obtidas do objeto real, se reconstrói e interpreta a ideia
anterior a sua realização, ou seja, o seu projeto (DEZEN-KEMPTER et al., 2015).
Estas tecnologias (escaneamento 3D, fotogrametria e outras), quando
combinadas de maneira adequada podem ser grande fonte de informações para a
definição das atividades de manutenção (desenvolvimento de áreas de reparo, por
exemplo) e tem sido aplicadas, principalmente em edifícios históricos, onde a
dificuldade de acesso a informações do projeto é tão grande quanto a importância
destas edificações.
Sob o ponto de vista de facilidade das inspeções em coberturas e fachadas
de edifícios altos, a utilização de drones tem sido de grande valia; inspeções em
linhas de tubo, galerias, poços e outros locais de difícil acesso podem ser feitas por
meio de sondas e filmagens, recursos que facilitam cada vez mais a realização das
manutenções preventivas.

Figura 14 -

Aplicação das tecnologias de escaneamento de edificações

Fonte: (DEZEN-KEMPTER et al., 2015)
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5.1.4. Planilhas orçamentárias, notas fiscais e outros documentos
Planilhas

orçamentárias

fornecerão

informações

de

quantidades

e

especificações utilizadas para aquisição, que deverão constar no cadastro da
edificação e, consequentemente no Programa de Manutenção.
As notas fiscais de aquisição – principalmente de equipamentos e
componente – precisam ser disponibilizadas e serão utilizadas para confirmação das
especificações do produto adquirido (que pode ter sofrido alterações entre o projeto
e aquisição) e, principalmente, para definições de período de garantia, que deverão
constar do Programa de Manutenção.
Outro dado importante é o valor de aquisição do produto, que será de
fundamental importância para análise de viabilidade de reparo ou substituição de
determinado sistema, equipamento ou componente.

5.1.5. Memoriais descritivos
O memorial descritivo é documento complementar ao projeto e deve auxiliar
na compreensão do mesmo. Deve incluir especificações detalhadas dos sistemas,
equipamentos e componentes projetados, cuidados na instalação e até mesmo
atividades de manutenção previstas para que a vida útil de projeto possa ser
atingida. Este documento deverá ser considerado para a elaboração do cadastro da
edificação.

5.1.6. Manuais de equipamentos e componentes
Enquanto o projeto e o manual do proprietário serão os documentos mais
importantes para a elaboração do Programa de Manutenção, os manuais de uso e
manutenção terão o maior destaque quando da definição das atividades de
manutenção dos equipamentos e componentes.
Estes manuais devem reunir informações como características técnicas,
condições de utilização, parâmetros e ações de manutenção periódicas.
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Quando não disponíveis todos os esforços precisam ser envidados para a
obtenção dos mesmos, dada a importância das informações do fabricante para a
realização de boa manutenção.

5.1.7. Histórico de manutenções
Quando da elaboração de programa de manutenção para edificações
existentes, o histórico de manutenções e reformas realizadas deve ser contemplada
na definição do mesmo, principalmente no que tange ao cronograma das atividades.
Recomenda-se pesquisa documental, que possa evidenciar a realização de
atividades de manutenção, verificando datas da realização e eventuais pendências
destas atividades que ainda não foram solucionadas ou que indiquem ajustes na
periodicidade da realização das atividades propostas no programa de manutenção.

5.1.8. Literatura especializada
Na ausência de informações disponíveis – ou na necessidade de
complementação – o responsável pela elaboração do Programa pode procurar
especificações e orientações em diversas fontes, com o cuidado de se certificar da
origem e confiabilidade das mesmas. Dentre estas fontes, destacam-se:


Normas Técnicas (incluindo internacionais)



Legislação municipal, estadual e federal



Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros



Teses, dissertações e outras publicações do meio acadêmico



Sítios e revistas especializadas

5.1.9. Opinião especializada
É importante ainda considerar a necessidade de consultar opinião
especializada para a definição das atividades de manutenção, priorizando aí os
profissionais envolvidos no projeto e construção da edificação. Esta opinião pode ser
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fornecida por qualquer grupo ou pessoa com conhecimento ou treinamento
especializado e está disponível a partir de diversas fontes, inclusive:


Equipe de manutenção residente;



Profissionais de outras unidades ou áreas da organização;



Projetistas;



Construtores;



Incorporadores;



Orçamentistas



Fabricantes dos sistemas, equipamentos e componentes;



Associações profissionais e técnicas tais como o CREA, a ABRAFAC, a
ABRAMAN, o Instituto de Engenharia e outros;



Advogados e Assessorias jurídicas;

Existem ainda profissionais especializados em manutenção predial que
poderão apresentar grandes contribuições à elaboração do Programa de
Manutenção, no entanto é recomendável evitar que toda a elaboração do Programa
de Manutenção seja realizada por terceiros, já que a atividade de elaboração do
documento será rica em experiências e disponibilizará à equipe de manutenção uma
grande quantidade de informações que permitirão profundo conhecimento da
edificação.

5.1.10.

Recursos disponíveis

Todos os recursos disponíveis deverão ser avaliados quando da elaboração
do Programa de Manutenção. Esta análise permitirá a definição das atividades,
periodicidades mínimas e, principalmente, a definição de quais destas atividades
poderão ser executadas pela equipe residente e quais deverão ser realizadas por
terceiros.
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5.1.10.1. Recursos financeiros
O montante disponível para a realização da manutenção determinará o nível
de manutenção a ser adotado no Programa de Manutenção da edificação, portanto é
de fundamental importância que o responsável pela manutenção conheça seus
limites financeiros, considerando ainda os seguintes fatores:


Verbas para contingências



Produtividade da equipe



Consumo de materiais para a realização das manutenções



Produção dos equipamentos



Idade da edificação



Nível de disponibilidade exigida para a edificação e seus sistemas.

É importante ainda salientar que, de acordo com Nour (2003), estima-se que,
anualmente, os custos de manutenção estejam entre 1% a 2% do valor atualizado
da construção, baseada nos dados apresentados na tabela abaixo.

Tabela 5 - Custo de manutenção
% custo de
manutenção
1,5

Inglaterra

Geral

0,7 a 1,0

Austrália

Geral

1,76

Canadá

Edifícios de campus de pesquisa

1,0 a 2,0

EUA

Universidades

0,85

EUA

Edifícios de escritórios

0,45 a 1,4

Espanha

2,4

Brasil

País

Tipo de Edifício

Correios e telecomunicações
Serviço de saúde

2,7
Brasil
Ensino
Fonte: John (1987) apud Nour (2003). Adaptação do autor.
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5.1.10.2. Equipe residente
O cadastro dos profissionais, incluindo sua formação, certificações e
habilidades será de grande valia para a definição das responsabilidades de cada um
deles para a realização das atividades de manutenção definidas no Programa de
Manutenção.

5.1.10.3. RecursosTecnológicos
Todos os recursos tecnológicos disponíveis devem ser considerados para a
elaboração e implantação do Programa de Manutenção.


Existência ou possibilidade de aquisição de software de gerenciamento de
manutenção;



Equipamentos



Automação predial

5.1.11.

Necessidades dos usuários

Segundo Payant e Lewis (2007), quando o responsável pela manutenção
elabora um planejamento este reflete o modo com que o mesmo vê a edificação e a
organização. Neste momento ele deve ser lembrado que o principal objetivo da
edificação é fornecer serviços.
O responsável pela manutenção deve conhecer as necessidades do
proprietário e de seus ocupantes para além das necessidades básicas prescritas na
ABNT NBR 15575, tais como:


segurança estrutural;



segurança contra o fogo;



segurança no uso e operação;



estanqueidade;



desempenho térmico;



desempenho acústico;
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desempenho lumínico;



saúde, higiene e qualidade do ar;



funcionalidade e acessibilidade;



conforto tátil e antropodinâmico;



durabilidade;



manutenibilidade;



impacto ambiental

É importante ainda identificar quais equipamentos ou sistemas são prioritários
para o desenvolvimento das atividades da edificação e, para estes determinar menor
periodicidade de inspeções, aumentando a confiabilidade do mesmo.
O Programa de Manutenção deve ainda considerar os anseios do proprietário
e dos usuários e para tanto pode se valer de pesquisas de satisfação ou de
informações colhidas em canais de sugestões e reclamações.

5.2. Ferramentas e técnicas
Para organizar e compilar todas as informações coletadas será necessário a
aplicação de várias ferramentas e técnicas. O responsável pela elaboração do
programa deve aplicar todas as que estiverem a seu alcance para que o documento
reflita todas as necessidades identificadas e citadas como dados de entrada. Dentre
as ferramentas e técnicas, destacam-se:


Planilhas e controles;



Softwares especializados;



Técnicas de gerenciamento de projetos;



Técnicas de gerenciamento da qualidade e outras.

5.3. Saídas
Todos os dados de entrada, após análise e tratamento da informação devem
gerar como produto o próprio Programa de Manutenção, cadastro dos sistemas,
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componentes e equipamentos, formulários de verificação, procedimentos e outros
documentos que subsidiem o planejamento, a execução e o controle das atividades
de manutenção necessárias à edificação.

5.3.1. Cadastro da edificação, sistemas e componentes
Uma das principais dificuldades para as equipes responsáveis pela
manutenção de edifícios é encontrar as informações necessárias para a realização
de suas atividades de maneira rápida e assertiva, considerando que as informações
de projetos, documentos legais e outras informações de entrada são documentos e
arquivos independentes e serão arquivados de maneiras diversas.
O cadastro da edificação será a base para a elaboração do Programa de
Manutenção predial, e deve ter como objetivo reunir, em uma única base de dados
as principais especificações de todos os sistemas, subsistemas e componentes da
edificação.
Quanto mais organizado e detalhado for este cadastro maior o grau de
abrangência o Programa de Manutenção irá atingir, permitindo a definição de
atividades objetivas e considerando as características construtivas da edificação.
Um bom sistema de cadastro destas informações deve permitir a visualização
imediata das principais características de um sistema, subsistema ou componente,
bem como acessar informações específicas e aprofundadas, tais como o projeto e
sua documentação (garantias, manuais de uso, operação e manutenção).
O apoio da tecnologia poderá ser um grande facilitador no processo de
agrupamento e cadastro destas informações, porém até mesmo o uso de planilhas
eletrônicas, quando organizadas de maneira lógica, será suficiente.
Edificações que já foram projetadas utilizando-se de tecnologia BIM terão
ainda mais facilidade para a formatação deste cadastro, tendo em vista que uma das
saídas deste processo são informações detalhadas de sistemas, subsistemas e
componentes.
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Dentro deste conceito, figura ainda o COBie (Construction-Operations
Building Information Exchange), que é um protocolo de entrega de arquivos que
reúne todas as informações dos locais e ativos de uma edificação projetada
utilizando-se de ferramentas BIM e que podem ser diretamente compartilhadas e
carregadas nos sistemas informatizados de gestão de manutenção, gerando enorme
economia de tempo para a elaboração do cadastro da edificação.
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Figura 15 -

Folha de dados COBie

Fonte: Disponível em
http://www.prairieskyconsulting.com/testing.htm. Acesso em
mar/2016.
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5.3.2. Programa de manutenção
O programa de manutenção deve ser formalizado em um documento, com
estrutura definida e reunindo todas as informações necessárias à realização das
atividades de manutenção programadas. É importante que este documento não seja
confundido com um plano ou agenda de manutenção, já que o mesmo determina as
periodicidades, mas não determina datas para a realização das mesmas. No
apêndice A é apresentado um modelo não restritivo de formatação deste
documento.

5.3.2.1. Estrutura do Programa de Manutenção
Para atendimento à ABNT NBR 5647, o Programa de Manutenção deve
conter, no mínimo as seguintes informações:


Designação do sistema, quando aplicável aos elementos e componentes;



Descrição da atividade;



Periodicidade e, função de cada sistema, quando aplicável aos elementos e
componentes, observadas as prescrições do projeto ou as especificações
técnicas;



Identificação dos responsáveis;



Documentação referencial e formas de comprovação;



Modo de verificação do sistema; e



Custo.
A estrutura proposta neste trabalho inclui, além dos itens determinados em

norma, uma série de itens que, quando reunidos, permitirão ao responsável pela
manutenção acessar com facilidade as informações necessárias para a realização
das atividades de manutenção preventiva e preditiva da edificação. São eles:


Ficha técnica da edificação



Identificação do proprietário



Cadastro da equipe de manutenção residente



Documentos legais pertinentes à edificação;
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Indicadores de desempenho



Anexos: procedimentos e formulários
Tal qual a ABNT NBR 5674:2012, um modelo não restritivo deste documento

é apresentado no anexo A. Cabe salientar que o mesmo pode ser substituído por
sistemas informatizados mas ainda assim, uma cópia física do mesmo pode facilitar
a consulta destas informações.

5.3.2.2. Indicadores de desempenho
É de fundamental importância que o desempenho de qualquer processo seja
medido para que possa ser aprimorado e seu gerenciamento deve ter por objetivo
garantir que os requisitos estabelecidos no Programa de Manutenção sejam
atendidos tal qual o planejado.
Para que isso ocorra, o responsável pela manutenção deve, em concordância
com o proprietário, definir alguns indicadores de desempenho, suas métricas e
tolerâncias, que deverão ser monitorados, divulgados e analisados em periodicidade
definida.
São exemplos de indicadores de desempenho para o Programa de
Manutenção:


Desempenho físico (Número de itens previstos x realizados)



Desempenho financeiro (Custo previsto x realizado)



Disponibilidade do sistema (nº de horas paradas / nº de horas em
funcionamento)

Todas as ferramentas para gerenciamento e controle da qualidade devem ser
consideradas para a análise e proposição de melhorias no processo.

5.3.3. Orçamento anual
Outra importante saída do Programa de Manutenção é a determinação do
orçamento anual para a realização das atividades propostas. Este documento deve
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ser elaborado considerando os recursos disponíveis (ver seção 4.3.9) e todas as
atividades definidas no Programa de Manutenção.
Existem várias ferramentas e técnicas que poderão auxiliar o responsável
pela manutenção a realizar esta atividade, estando estas listadas no Guia PMBOK®
(PMI, 2013):


Opinião especializada



Estimativa análoga



Estimativa paramétrica



Estimativa "bottom-up"



Estimativa de três pontos



Análise de reservas



Custos da qualidade



Software de gerenciamento de projetos



Análise de proposta de fornecedor



Técnicas de tomada de decisões em grupo

Dentre as técnicas citadas, a estimativa das atividades utilizando-se de
valores históricos, experiência da equipe residente e consulta a fornecedores,
permitirá ao responsável pela manutenção chegar a valores confiáveis para a
elaboração do orçamento. Sua formatação deve permitir correlação direta com as
atividades do Programa de Manutenção, conforme exemplo da figura 16:

61

Figura 16 -

Fonte: Autor.

Orçamento anual
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5.3.4. Cronograma de execução de serviços
O gerenciamento do tempo para a realização das atividades propostas no
Programa de Manutenção deve ser realizado de maneira criteriosa e se assemelha
ao gerenciamento do orçamento, já que deve considerar todos os recursos
disponíveis frente ao número de atividades planejadas. Este deve estar diretamente
associado ao orçamento anual e, tal qual o orçamento, softwares podem ser
ferramenta importante para sua execução, monitoramento e controle.

5.3.5. Procedimentos operacionais
O Programa de Manutenção por si só não será suficiente para detalhar a
execução de todas as atividades propostas. Para este detalhamento, devem ser
elaborados procedimentos operacionais, visando instruir ao executante como a
tarefa deve ser realizada, bem como listar os cuidados necessários para a realização
da mesma, incluindo providências relativas à segurança patrimonial e segurança no
trabalho, estendida na última situação aos profissionais responsáveis pela
manutenção, usuários da edificação e transeuntes.

5.3.6. Formulários de inspeção
Os formulários para a realização das inspeções devem ser elaborados de
modo a abranger todas as atividades de previstas no programa de manutenção,
orientando o responsável pelo preenchimento quanto ao que deve ser observado e
quais os limites aceitáveis. É muito produtivo que o formulário seja orientado ao
registro de medições ou observações diretas, evitando que a interpretação do
inspetor

influencie

diretamente

no

resultado

posteriormente, como exemplificado na Tabela 6.

e

não

possa

ser

conferido
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Tabela 6 - Proposta de formulário de inspeção
Valor
referência
(limite)

Valor
medido

DEFORMAÇÃO
LIMITE
DO
ELEMENTO
ESTRUTURAL
Deformação limite para vigas: Posicionar projeção
do nível laser na face lateral visível da viga e medir
diferenças de altura nos apoios e centro da viga (ou
ponto com aparente deformação).

L/250 ou
H/300

-

Viga 1 (comprimento: 5m, conforme projeto)

Flecha ≤
20mm

Item/instrução

Pilar 1 (altura: 3m, conforme projeto)

Fonte: Autor

Desaprumo
≤ 10mm

Resultado

-
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6. SISTEMAS – ORIENTAÇÕES E ITENS DE VERIFICAÇÃO PROPOSTOS
6.1. Estruturas
Qualquer edificação é constantemente submetida a várias solicitações, sendo
a mais constante delas o peso próprio, que atua sobre a estrutura e demais
elementos, compondo a carga estática do edifício. Além dela, atuam sobre a
edificação sobrecargas fixas, decorrentes do peso próprio de móveis e utensílios,
trânsito de veículos e de pessoas, ação do vento e outras, denominadas cargas
dinâmicas, conforme discorre Allen (2011).
As estruturas, portanto, tem por principal função, oferecer suporte à
edificação, considerando a soma de todas as ações atuantes em condições
determinadas em projeto conforme as normas técnicas vigentes.
Importante considerar que, conforme estudo de Pujadas e Kalil (2011), mais
da metade dos acidentes considerados no respectivo trabalho relacionaram-se ao
colapso parcial do sistema estrutural, sendo boa parte destes acidentes,
relacionadas à falha ou ausência de manutenção (figura 17).

Figura 17 -

Incidência dos acidentes prediais – Sistema Construtivo

Fonte: Pini (2011) Manutenção predial e avaliação imobiliária. Acidentes
prediais: riscos do descaso com a manutenção pg.142.
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A ABNT NBR 15575-2:2013 parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais
define os critérios de desempenho para as edificações construídas a partir da data
de publicação da mesma, tendo como requisitos gerais:


Não ruir ou perder a estabilidade de qualquer de duas partes;



Prover segurança aos usuários sob a ação de impactos, vibrações e
outras solicitações decorrentes da utilização normal da edificação,
previsíveis na época do projeto;



Não provocar sensação de insegurança aos usuários pelas deformações
de quaisquer elementos da edificação;



Não repercutir em estados inaceitáveis de fissuração de vedações e
acabamentos;



Não prejudicar a manobra normal de partes móveis, como portas e
janelas, nem o funcionamento normal das instalações;



Atender às disposições da ABNT NBR 5629, 11682 e 6122 relativas às
interações com o solo e com o entorno da edificação.

Para efeitos da elaboração do programa de manutenção, cabe salientar que
os registros dos ensaios realizados na etapa de construção são importante fonte de
informação para a definição das atividades. Além disso, no manual do proprietário
deve conter informações relativas às sobrecargas máximas e condições de utilização
de cada área ou setor da edificação, considerando que pode haver grandes
variações de limites diante do uso projetado de cada local da edificação.
Considerando o exposto acima, o programa de manutenção deve contemplar
inspeções periódicas que possibilitem identificar patologias ou condições que
possam levar o sistema ao estado-limite de serviço, definido na ABNT NBR 155752:2013 parte 2 como o estado de solicitação a partir do qual começam a ser
prejudicadas a funcionalidade, a utilização ou durabilidade do sistema estrutural
configurando-se

em

geral

pela

presença

aparecimento de fissuras e outras falhas.

de

deslocamentos

excessivos,
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As atividades definidas devem ser realizadas em periodicidade que garanta a
identificação dos sintomas muito antes que seja atingido o estado-limite último –
onde o risco de colapso ou ruína total ou parcial será inaceitável.
A norma ainda estabelece prazos de vida útil de projeto mínima para o
sistema estrutural e outros elementos da construção, conforme tabela abaixo,
ressalvando que estas devem ser definidas em projeto e no manual do proprietário,
considerando ainda que as mesmas devam ser definidas em conjunto com o
proprietário da obra ainda na etapa de projeto. Cabe lembra que a ABNT NBR
15575-2:2013 aplica-se a habitações, mas é perfeitamente aplicável ao caso
estudado.

Tabela 7 - Vida Útil de Projeto para proposta para o sistema estrutural
VUP (anos)

Parte
da
edificação

Exemplos
Mínimo

Intermediário

Superior

Estrutura
principal

Fundações,
elementos
estruturais
(pilares, vigas, lajes e outros), paredes
estruturais,
estruturas
periféricas,
contenções e arrimos

≥ 50

≥ 63

≥ 75

Estruturas
auxiliares

Muros divisórios, estruturas de escadas
externas

≥ 20

≥ 25

≥ 30

Vedação
externa

Paredes de vedação externas, painéis
de fachada, fachadas cortinas

≥ 40

≥ 50

≥ 60

Vedação
interna

Paredes e divisórias leves internas,
escadas internas, guarda-corpos

≥ 20

≥ 25

≥ 30

Fonte: ABNT (2013) adaptada pelo autor.

6.1.1. Estruturas em concreto armado
6.1.1.1. Principais características
A estrutura de concreto armado é ainda a mais empregada no Brasil, por
conta de sua versatilidade, sua popularização e consequente familiaridade dos
trabalhadores da construção civil com este tipo de estrutura.
No passado, era opinião comum que as estruturas de concreto armado
fossem intrinsicamente duráveis e imunes à degradação, mesmo quando expostas a
ambientes agressivos e executadas sem os devidos cuidados. Porém, devido aos

67

crescentes casos de patologias, esta perspectiva mudou drasticamente e
compreendeu-se a importância de prevenir a degradação do concreto e, sobretudo a
corrosão das armaduras (BERTOLINI, 2006).
Cabe salientar que, dada à característica de porosidade do concreto, a ação
do ambiente nas estruturas de concreto armado pode determinar um dano
progressivo à estrutura, tanto no concreto como nas armaduras, como apresentado
na figura 18, a seguir:

Figura 18 - Ação do ambiente em uma estrutura de concreto armado.

Fonte: Bertolini (2006)

Ainda de acordo com Bertolini (2006), se o projeto da estrutura, a mistura do
concreto ou a execução da obra não forem feitos adequadamente, pode ocorrer
degradação precoce da estrutura, com o surgimento de fissuras ou danos já nos
primeiros dias ou nas primeiras semanas após o lançamento. Com mais frequência,
porém, a degradação se manifesta em longo prazo, diante da ação do ambiente,
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provocando danos que se iniciam na sua superfície e avança progressivamente pelo
interior do material, até atingir a armadura.

6.1.1.2. Patologias mais recorrentes
Segundo Piancastelli (2016), para identificar as causas das patologias do
concreto é preciso observar suas manifestações que ocorrem normalmente nas
partes externas das estruturas. No entanto, existem partes externas que não são
normalmente visualizadas, como as total ou parcialmente enterradas (fundações,
arrimos, piscinas); as faces internas das juntas de dilatação; e as do interior de
galerias e reservatórios. Nesses locais, os chamados danos ocultos só são
detectados se forem programadas e executadas inspeções específicas.
As manifestações patológicas mais recorrentes estão listadas na tabela 8 e
descritas na sequência do capítulo:

Tabela 8 - Incidência de Manifestações Patológicas.
Manifestações Patológicas

Ocorrência
(Percentual)

Deterioração e degradação química da construção

7%

Deformações (flechas e rotações) excessivas

10%

Segregação dos materiais componentes do concreto

20%

Corrosão das armaduras do concreto armado

20%

Fissuras e trincas ativas ou passivas nas peças de concreto armado

21%

Manchas na superfície do concreto armado

22%

Fonte: Machado (2002).

a) Manchas na superfície do concreto armado
Eflorescências, manchas de umidade e mofo são sinais de patologias que
devem ser investigados, podendo estes estar associados a outros sinais, tais como
fissuras.
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b) Fissuras e trincas ativas ou passivas nas peças de concreto armado
Segundo Thomaz (1989), vários mecanismos levam ao surgimento de
fissuras, uma vez que os elementos e seus componentes estão sujeitos a:
 movimentações provocadas por variações térmicas e de umidade;
 atuação de sobrecargas ou concentração de tensões;
 deformabilidade excessiva das estruturas;
 recalques diferenciados das fundações;
 retração de produtos a base de ligantes hidráulicos;
 alterações químicas de materiais de construção.

c) Corrosão das armaduras do concreto armado
d) Segregação dos materiais componentes do concreto
e) Deformações (flechas e rotações) excessivas
f) Deterioração e degradação química da construção

6.1.1.3. Lista de verificação proposta
Segundo Bertolini (2006), a inspeção visual é um instrumento essencial na
avaliação de uma estrutura e deve determinar as condições da mesma, fornecendo
informações úteis para a especificação preliminar do fenômeno, ao menos em sua
manifestação externa, identificando ainda o tipo e a extensão dos danos.
Para auxílio nesta atividade, o inspetor pode se valer de instrumentos, tais
como paquímetro ou o fissurômetro identificado na figura 19:
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Figura 19 -

Fissurômetro

Disponível em: http://www.trident.com.br/produtos/detalhes/produto468.html. Acesso em: março de 2016

Esta inspeção deve ser realizada por profissional habilitado e, neste caso, a
experiência e conhecimento do mesmo será fator determinante para o resultado,
principalmente quanto à investigação das causas, extensão e prognósticos.
Ainda assim, é possível que um profissional menos experiente tenha
capacidade de identificar as principais patologias, sendo que a lista de verificação
proposta neste trabalho considera esta primeira verificação valiosa porque, apesar
de ser mais superficial, pode ser bem mais abrangente e servir como ponto de
partida para inspeções mais aprofundadas e objetivas.
A lista proposta para esta primeira verificação do estado geral das estruturas
em concreto armado é composta pelos seguintes itens:


Condição de LIMPEZA das peças



Estado do COBRIMENTO (eventual ocorrência de desplacamentos com ou sem
armaduras expostas)



DESLOCAMENTOS / FLECHAS APARENTES



INTEGRIDADE (existência de fissuras, desagregações, lascamentos ou outros
problemas)



INFILTRAÇÕES



Condição do ACABAMENTO (caso a estrutura seja pintada ou envernizada)
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ENGASTAMENTOS/ VINCULAÇÕES (presença de fissuras ou pontos de
corrosão)



Presença de INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ou adaptações ao projeto original)



Presença de CARGAS ADICIONAIS (se encontradas, verificar autorização formal
do projetista)



Presença de empoçamentos de água / variação do nível d’água (refluxo da maré,
por exemplo)



Presença de contaminantes, gases agressivos, concentração de cloretos,
eflorescências,

carbonatação,

lixiviação,

correntes

de

fuga,

temperatura

excessiva ou outros fatores agravantes nas proximidades da estrutura
Cabe salientar que a lista acima está considerando apenas os itens mais
comuns, facilmente detectados por um profissional de nível técnico intermediário,
mas que deve ser analisada por profissional habilitado, que pode sugerir a
necessidade de inspeção mais aprofundada, incluindo métodos de inspeção
destrutivos ou não, listados na sequência deste trabalho.

6.1.1.4. Ensaios não destrutivos mais usuais


Medida da profundidade de carbonatação
O ensaio é realizado borrifando-se solução hidroalcoólica de fenolftaleína ou

timolftaleína sobre a superfície do concreto. O concreto carbonatado mantém a
coloração original, enquanto o concreto ainda não carbonatado assume uma
coloração rosa ou violeta, típica (BERTOLINI, 2006). Ainda segundo Bertolini (2006),
a profundidade da carbonatação é definida como a distância entre a superfície
externa do componente de concreto e a margem da região colorida, e deve ser
medida em várias amostras, considerando que a frente de carbonatação pode ser
irregular.



Medidas esclerométricas
Um martelo de Schmidt, conhecido como esclerômetro, é utilizado para

avaliar localmente a uniformidade do concreto, permitindo delimitar zonas de uma
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estrutura onde o concreto está degradado ou é de qualidade inferior, de acordo com
Bertolini (2006). O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 7584: Concreto
Endurecido - Avaliação da Dureza Superficial pelo Esclerômetro de Reflexão.

Figura 20 -

Esclerômetro

Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scl%C3%A9rom%C3%A8tre_%C3%
A0_b%C3%A9ton_m%C3%A9canique.jpg . Acesso em: março de 2016

Figura 21 -

Esclerômetro digital

Disponível em: http://www.proceq.com/jp/nondestructivetestequipment/concretetesting/concrete-test-hammer/digi-schmidt.html. Acesso em: março de 2016
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Este ensaio também permite - ainda que mediante a aplicação de métodos
empíricos, que se utiliza de curvas de correlação – previsão da resistência do
concreto à compressão. É importante salientar que esta previsão não substitui prova
de compressão, já que não existe uma relação inequívoca entre a dureza superficial,
medida pelo ensaio, e a resistência à compressão do concreto em análise.



Velocidade de ultrassom
Segundo Bertolini (2006), a medida da velocidade de transporte das ondas

ultrassônicas através de uma peça de concreto permite constatar a homogeneidade
e a qualidade do concreto, indicando a presença de fissuras.
O ensaio deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR NM 335:2012
Ensaios não destrutivos - Ultrassom – Terminologia e está baseado na propagação
de ondas sonoras de alta frequência pelo material analisado.

Figura 22 -

Ultrassom D1000 LF – Diagnostic Research Company

Disponível em:
https://www.flickr.com/photos/128389483@N03/16484332136/in/album72157650713673476/. Acesso em: março de 2016
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Outros ensaios disponíveis
Existem ainda outros ensaios que podem ser utilizados de maneira a

complementar a inspeção do sistema ou ainda à investigação das causas para
determinação do melhor processo de recuperação das patologias identificada.
Segundo Bertolini (2006), são exemplos:
 Ensaio de compressão em testemunhos;
 Medida do perfil de cloretos
 Ensaios físicos e análises microestruturas
 Medida da espessura do cobrimento;
 Medidas eletroquímicas;
 Mapeamento de potencial;
 Medidas de resistividade elétrica do concreto
 Medidas de velocidade de corrosão

6.1.1.5. Lista de atividades recomendadas
Na tabela abaixo, estão listadas as atividades propostas para inclusão no
Programa de Manutenção. Estas atividades estão detalhadas em formulários anexos
a este trabalho e devem ser adequadas à edificação.
Tabela 9 - Estruturas em concreto armado: Atividades recomendadas.
Periodicidade

Documentação de
referência

Inspeção visual: Verificar
limpeza,
consoles,
deformações
aparentes,
fissuras,
trincas
ou
rachaduras, eflorescências,
infiltrações, desplacamentos
e
recobrimento.
Componentes: Lajes, vigas
e pilares
Verificar
integridade
estrutural conforme ABNT
NBR 6118 e 15575 para

Atividade

Responsável

Comprovante

Anual

- ABNT NBR 6118
ABNT
NBR
15575
- Formulário de
inspeção
de
estruturas
em
concreto

Equipe
residente

Formulário
preenchido,
relatório
fotográfico e
outros
apontamentos
da inspeção

Quinquenal
(ou em menor
período,
considerando

- ABNT NBR 6118
ABNT
NBR
15575
- Checklist para

Profissional
habilitado

Relatório
técnico
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Atividade

Periodicidade

emissão de Declaração de
Estabilidade
(documento
necessário para renovação
do Alvará de Funcionamento
dos Locais de Reunião)
Componentes: Lajes, vigas
e pilares

idade,
complexidade
ou
especificidade
s
da
edificação)

Ensaios
não)

(destrutivos

ou

Quando
identificada a
necessidade
em inspeção

Documentação de
referência
vistoria
de
edificações
em
concreto armado

Literatura
especializada

Responsável

Comprovante

Profissional
habilitado

Relatório
técnico

Fonte: Elaborada pelo autor.

6.1.2. Estruturas metálicas
6.1.2.1. Principais características
Estruturas metálicas apesar das diferenças com relação às estruturas em
concreto armado devem atender às mesmas exigências prescritas na ABNT NBR
8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto
de edifícios e ABNT NBR 15575:2013 quanto ao nível de desempenho e vida útil.
Nas estruturas metálicas, portanto, também é imprescindível a realização de
inspeções

visuais

periódicas

que

permitam

a

identificação

de

patologias

precocemente, facilitando a recuperação de suas funções no menor tempo possível.
As estruturas metálicas têm, dentre suas características, grande precisão
dimensional (principalmente pelo fato de serem produzidas industrialmente), são
mais leves que as estruturas de concreto, podem vencer grandes vãos e podem ser
montadas em prazos menores quando comparadas a estruturas em concreto
armado.

No

entanto,

estas

estruturas

estão

mais

sujeitas

à

corrosão,

movimentações e deformações, além das preocupações necessárias para proteção
contra incêndios.

6.1.2.2. Patologias recorrentes
Estão listadas nesta seção do trabalho as manifestações patológicas mais
recorrentes às estruturas metálicas, com o objetivo de subsidiar de informações as
atividades de manutenção propostas. Diversos autores (CASTRO, 1999), (BÓ e

76

SARTORI, 2012) discorrem sobre estas patologias e devem ser consultados para
aprofundamento dos itens citados na sequência.

a) Corrosão
Dentre as patologias comuns às estruturas metálicas, a corrosão é a mais
significativa em termos de gravidade e de custos, e, apesar disso,

a mais

recorrente, podendo afetar todos os componentes da estrutura, principalmente
quando esta resultar exposta a agentes atmosféricos agressivos.

Figura 23 -

Efeitos da corrosão em estrutura metálica

Disponível em: http://www.imgmob.net/image/rusty-metal-structure-photo/corrodingsteel-structures. Consultado em mar/2016.
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Segundo Bertolinni (2006), deve-se distinguir-se entre corrosão úmida e
corrosão seca, nas condições normais de uso das estruturas de edifícios civis, sendo
importantes apenas os fenômenos de corrosão úmida, que ocorrem quando os
materiais metálicos entram em contato com soluções aquosas, soluções ácidas ou
alcalinas, ou ainda em ambientes que contenham água, como o solo, o concreto,
atmosferas úmidas, etc.

Tabela 10 - Tipos de corrosão
Tipo de corrosão
Uniforme
uniforme)

(ou

Características
quase

Toda a superfície do metal se corrói à mesma velocidade (ou com
velocidade parecida)

Localizada

Certas áreas da superfície do metal se corroem a velocidade mais
elevada do que outras por causa da “heterogeneidade” do metal, do
ambiente, ou da geometria da estrutura como um todo. O ataque pode
variar de pouco localizado até extremamente localizado, com a
formação de pites (cavidades)

Pites

Ataque fortemente localizado em áreas específicas, que leva à
formação de pequenos pites (cavidades) que podem levar até mesmo
à total perfuração da parede metálica.

Dissolução seletiva

Um dos componentes de uma liga (em geral, o mais reativo) é
consumido seletivamente.

Ação conjunta da corrosão e
de um fator mecânico

Ataque localizado ou fratura devida à ação sinérgica de um fator
mecânico e da corrosão. Pode manifestar-se, por exemplo, na forma
de corrosão-erosão, corrosão sob tensão, corrosão fadiga.

Fonte: Shreir, Jarman e Burnstein (1995 apud Bertolini, 2016).

Boa parte das estruturas metálicas estão expostas à atmosfera e, de acordo
com Bertolini (2006), sujeitas a seus efeitos tais como:


Fatores meteorológicos e climáticos
o Umidade relativa
o Tempo de umectação
o Temperatura
o Chuvas



Agentes atmosféricos agressivos
o Dióxido de enxofre
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o Chuvas e vapores condensados ácidos
o Cloretos
o Partículas sólidas


Microambiente e projeção

b) Patologias das pinturas
A aplicação de tintas e vernizes é um dos métodos mais utilizados para a
proteção das estruturas contra a corrosão e, portanto, deve ser inspecionada
criteriosamente, de maneira tal a corrigir defeitos no sistema de proteção antes da
ocorrência de corrosão do metal. Além disso, a proteção oferecida pela pintura é
reduzida com o tempo, em função do aumento da permeabilidade da película
(BERTOLINI, 2006).
Impossível tratar das patologias das pinturas sem se ater à patologia das
tintas. Castro (1999) classificou as patologias das tintas em três categorias (defeitos
de ordem estética, defeitos de ordem geral e defeitos de ordem econômica),
detalhadas abaixo:


Defeitos de ordem estética: Defeitos na película que apresentam aspecto
visual desagradável, porém não comprometem a eficiência, tais como
escorrimento, rugosidades (pele ou casca de laranja) e sobre aplicações.



Defeitos de ordem geral: Defeitos cuja ocorrência implica em perda de
desempenho e, no caso das estruturas metálicas podem permitir processo
de corrosão do componente, tais como empolamentos, engisamento
(degradação pela exposição a raios ultravioletas), fendilhamentos,
descascamentos, enrugamentos, manchamentos (sangramento);



Defeitos de

ordem econômica:

geram prejuízos financeiros pelo

desperdício do material, mas não comprometem o desempenho, tais como
altas espessuras ou espessuras não uniformes.
Tendo como objetivo deste trabalho oferecer subsídios para a realização de
inspeções sobretudo visuais, os defeitos de ordem geral são os mais importantes e
devem ser considerados na elaboração dos procedimentos e formulários
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necessários para a execução da atividade. Vale frisar que tais inspeções não
substituem a necessidade da prévia caracterização física e química dos fundos
protetores e das tintas de acabamento, bem como da medição da espessura da
película seca, como será visto mais adiante.

c) Danos às proteções passiva contra incêndio
Danos à proteção passiva da estrutura metálica devem ser analisados com
especial atenção, tendo em vista a importância da mesma quando em situação de
incêndio, lembrando que as mesmas devem atender às especificações de normas e
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros. As patologias mais comuns
identificadas – e passíveis de verificação visual são:


Falhas em pinturas intumescentes (ver patologias das tintas)



Desplacamentos de materiais projetados por impacto ou abrasão



Fissuras em revestimentos em argamassa de gesso ou concreto
(proteções por enclausuramento)



Falhas da fixação dos materiais de proteção rígidos ou semirrígidos
(placas de gesso e outros).

d) Falhas nas ligações
As falhas identificadas nas ligações são, em sua grande maioria, provenientes
de falhas na concepção, defeitos de fabricação, incompatibilidade de projetos, falhas
na montagem e outros. Entretanto, segundo Castro (1999), existem várias diferenças
entre os problemas que ocorrem nas ligações aparafusadas e soldadas, dadas às
características diversas entre elas.
Seguem exemplos de patologias detectáveis em inspeção visual nas ligações:

Ligações parafusadas


Falta de parafuso, porca ou contraporca na ligação



Danos aos parafusos, porcas e contraporcas (cisalhamento, deformações)
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Torque dos parafusos



Parafuso incompatível com a ligação



Corrosão dos parafusos ou na furação da peça

Ligações soldadas


Descontinuidade do cordão de solda



Porosidade (formação de pequenas cavidades gasosas – 1mm – muito
próxima uma às outras ou formações vermiculares – 10mm)



Fissuras



Inclusão de escória



Mordeduras



Falta de fusão



Falta de penetração



Empenamentos



Superposição



Cordão com mau acabamento



Excesso de respingos

e) Deformações excessivas – falhas estruturais
Dentre as patologias identificáveis em inspeções visuais, as deformações
devem ser analisadas com atenção, já que podem levar até à ruína da estrutura,
podendo ter como causa subdimensionamentos, falhas na execução, carregamentos
excessivos e outras ações externas.
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6.1.2.3. Lista de atividades recomendadas
Dadas às patologias mais recorrentes, apresenta-se a seguir lista de itens a
considerar nas inspeções visuais, que podem ser realizadas pela equipe local de
manutenção:


Estado de limpeza das peças



Parafusos (apertos, porcas, arruelas e integridade das peças. Verificar ao menos
5 parafusos por andar com torquímetro, comparando o resultado com as
especificações do projeto).



Deformações aparentes nas vigas ou colunas



Proteção passiva contra incêndio (caso existente)



Estado da pintura



Pontos de corrosão



Continuidade das peças (ligações soldadas ou parafusadas)



Engastamentos nas paredes ou colunas de concreto



Instalações provisórias (ou adaptações ao projeto original)



Cargas adicionais (se encontradas, verificar autorização formal do projetista)
Na tabela abaixo, estão listadas as atividades propostas para inclusão no

Programa de Manutenção. Estas atividades estão detalhadas em formulários anexos
a este trabalho e devem ser adequadas a cada edificação.

Tabela 11 - Estruturas metálicas: Atividades recomendadas.
Periodicidade

Documentação de
referência

Inspeção visual: Verificar
limpeza, ligações soldadas e
aparafusadas,
corrosão,
estado
das
proteções,
engastamentos, instalações
provisórias
ou
cargas
adicionais
.
Componentes: Todos
Verificar
integridade
estrutural para emissão de
Declaração de Estabilidade

Atividade

Responsável

Comprovante

Anual

- ABNT NBR 8800
ABNT
NBR
15575
- Formulário de
inspeção
de
estruturas
metálicas

Equipe
residente

Formulário
preenchido,
relatório
fotográfico e
outros
apontamentos
da inspeção

Quinquenal
(ou em menor
período,

- ABNT NBR 8800
ABNT
NBR
15575

Profissional
habilitado

Relatório
técnico

82

Atividade

Periodicidade

Componentes: Todos.

considerando
idade,
complexidade
da edificação)

Ensaios
não)

(destrutivos

ou

Quando
identificada a
necessidade
em inspeção

Documentação de
referência

Responsável

Comprovante

Literatura
especializada

Profissional
habilitado

Relatório
técnico

Fonte: Elaborada pelo Autor

6.1.2.4. Ensaios não destrutivos para inspeção de estruturas metálicas
É possível que a inspeção visual, mesmo que realizada de maneira criteriosa
e por profissional experiente, não seja suficiente para caracterizar a patologia
identificada e seja necessário lançar mão de ensaios para ser possível diagnosticá-la
adequadamente e, neste caso, os ensaios não destrutivos, que não danificam o
componente estudado, deve ser a primeira das opções. São exemplos destes
ensaios:


Ultrassom: Utiliza-se da mesma técnica empregada para inspeção de
estruturas em concreto e pode ser aplicada de maneira direta ou indireta.



Líquidos penetrantes: O ensaio por líquidos penetrantes é um método
desenvolvido especialmente para a detecção de descontinuidades
essencialmente superficiais, em soldagens ou no próprio corpo dos
elementos estruturais, e ainda que estejam abertas na superfície do
material. Segundo Bertolini (2006) o ensaio consiste em borrifar a
superfície com um líquido de cor viva e fluorescente, contendo tensoativos
que favorecem seu ingresso mesmo nos defeitos superficiais de
dimensões extremamente reduzidas. Depois de alguns minutos, lava-se a
superfície para remover o líquido que ficará, porém, retido nas fissuras.
Depois de enxugar a superfície, esparge-se um pó branco – talco
(revelador) por exemplo – e espera-se que, por elevação capilar, o líquido
volte à superfície. Obtém-se assim uma imagem ampliada do defeito, que
evidencia

sua

extensão

e

localização.

Utilizando-se

um

líquido

fluorescente e uma lâmpada de raios ultravioleta, é possível aumentar a
sensibilidade do registro do defeito.
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Medição de espessura de camada de tinta: O ensaio tem por objetivo
verificar a espessura da película de proteção que a tinta está fornecendo à
estrutura (ou ao material a ela aplicado) para determinação da
necessidade ou não de manutenção da pintura. Deve ser realizado
conforme ABNT NBR 10443 - Tintas e vernizes - Determinação da
espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio,
sendo seus resultados comparados com as especificações de projeto para
a peça ensaiada.

Figura 24 - Medição de espessura de camada de tinta seca

Disponível em: http://www.olympus-ims.com/en/applications/measuring-

metal-thickness-paint/. Consultado em Mar/2016.

6.2. Instalações elétricas
6.2.1. Principais características
É desnecessário versar sobre a importância das instalações elétricas para o
bom funcionamento de qualquer edificação moderna, que são geralmente atendidas
por rede pública de distribuição, conforme ilustrado na figura abaixo. O sistema tem
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por objetivo fornecer energia elétrica de maneira segura, estável e econômica a
todos os demais sistemas e equipamentos acionados pela eletricidade.
Para ser eficaz, um programa de manutenção elétrica deve identificar os
vários tipos de equipamentos a serem reparados, suas características e as
condições que afetam a utilização e as condições do ambiente, devendo contemplar
todas as necessidades identificadas (GREEN, 2007).
Nesta secção, são considerados alguns subsistemas, tendo em vista a
quantidade e a complexidade dos mesmos, escolhidos em função do tipo de
edificação que motivou a realização deste trabalho, ou seja, edificações de uso
misto e público, tais como clubes e centros de lazer e cultura.

6.2.1.1. Subestações
Para Mamede Filho (2012) subestação é um conjunto de condutores,
aparelhos e equipamentos destinados a modificar as características de tensão e
corrente elétricas, permitindo sua distribuição aos pontos de consumo em níveis
adequados, podendo ser classificadas como:


Subestação central de transmissão - normalmente construídas ao lado
das usinas produtoras e destinadas a elevar os níveis de tensão para
transmitir a potência gerada aos grandes centros de consumo;



Subestação receptora de transmissão – é aquela construída próxima aos
grandes blocos de carga e que está conectada à central de transmissão
ou a outra subestação receptora;



Subestação de subtransmissão – construída em geral no centro de um
grande bloco de carga, de onde se originam os alimentadores de
distribuição primários, suprindo diretamente os transformadores de
distribuição e/ou as subestações de consumidor;



Subestação de consumidor – construída em propriedade particular,
suprida através de alimentadores de distribuição primários, originados das
subestações de subtransmissão, que suprem os pontos finais de
consumo.
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Esta seção se aterá às características das subestações de consumidor, tendo
em vista o objetivo do trabalho.
Por exigência da legislação em vigor, todo consumidor cuja potência instalada
seja igual ou superior a 50 kW e igual ou inferior a 2.500 kW deve, em princípio, ser
atendido pela concessionária local em tensão primária de distribuição (MAMEDE
FILHO, 2012).
Ainda de acordo com Mamede Filho (2012), as concessionárias de serviço
público de energia elétrica geralmente possuem normas próprias que disciplinam a
construção das subestações de consumidor, estabelecendo critérios, condições
gerais de projetos, proteção, aterramento etc. Todas as companhias concessionárias
de distribuição de energia elétrica distribuem aos interessados as normas de
fornecimento em tensão primária e secundária que, no seu todo, está compatível
com a Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Alta Tensão –ABNT NBR
14039:2003.
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Figura 25 -

Vista frontal e superior de uma subestação com ramal de entrada

subterrâneo.

Fonte: Mamede Filho (2012).

6.2.1.2. Barramentos blindados
De acordo com Mamede (2010) os barramentos são elementos de seção
transversal, normalmente de formato retangular ou circular, suportadas por
isoladores próprios e contidos em um invólucro, geralmente fabricado de material
isolante rígido, muitas vezes chamados de busway. São fabricados em tamanhos
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padronizados e possuem vários acessórios complementares, tais como curvas,
ângulos e emendas.
Os dutos de barras podem ser ventilados ou não, a depender do local de
instalação e somente podem ser empregados em instalações aparentes e são
utilizados, usualmente, na ligação entre o quadro de distribuição geral e os quadros
de distribuição de circuitos terminais.
Este sistema tem como vantagem apresentar baixa impedância e,
consequentemente, baixa queda de tensão, porém – devido ao custo elevado – são
geralmente aplicáveis a circuitos com elevada corrente de carga, quando sua
relação custo / benefício torna-se atraente.

Figura 26 -

Exemplo de aplicação de dutos de barras.

Fonte: Mamede Filho (2012).
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Figura 27 -

Detalhes de componente de barramento blindado.

Disponível em:
http://megabarre.com.br/content/uploads/pt_BR/catalogs/12/catalog_mv_.pdf.
Consultado em Abr/2016.
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6.2.1.3. Quadros elétricos
Conforme a ABNT NBR IEC 60050-826:19971 o quadro de distribuição é o
equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica através de uma ou mais
alimentações, e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar
funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição.
As partes componentes de um quadro de distribuição, conforme Cavalin e
Cervelin (2006) são:


Dispositivos de proteção
o Disjuntores termomagnéticos (DTM)
o Disjuntores ou interruptores diferenciais (DR)
o Dispositivos de proteções contra surtos (DPS)



Barramentos de interligação das fases



Barramento de neutro



Barramento de proteção (terra)



Estrutura
o Caixa metálica ou em PVC
o Chapa de montagem dos componentes
o Isoladores
o Tampa (espelho)
o Porta com dobradiça

________________
1

A norma ABNT NBR IEC 60050-826:1997 está cancelada e não possui substituta. No entanto, os

autores consultados mantém referência a mesma.
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Figura 28 -

Quadro de distribuição bifásico.

Fonte: Cavalin e Cervelin (2006)

A quantidade de quadros elétricos varia de acordo com o tamanho da
edificação, da complexidade da instalação e do número e agrupamento dos pontos
de consumo
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Figura 29 -

Quadro elétrico de distribuição.

Disponível em: http://www.mceig.com.br/imagens/informacoes/quadro-eletrico-distribuicao03.jpg. Acesso em Abr/2016.

6.2.2. Problemas mais recorrentes
Segundo IBAPE (2012), dentre as anomalias e falhas mais recorrentes nas
instalações elétricas prediais, destacam-se:


Surtos de tensão e corrente nas redes de distribuição de energia;



Interrupção de fornecimento de energia devido a fatores naturais, tais
como: chuvas, tempestades, ventos etc.;



Interrupção de fornecimento de energia devido a abalroamentos de
postes, desmoronamentos etc.;



Descargas elétricas, provocadas por raios ou falhas em sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas;



Aumento de carga elétrica sem supervisão técnica, devido a:
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-

Utilização abusiva de aparelhos eletroeletrônicos, havendo desequilíbrio
de cargas entre as fases e instabilidade elétrica na instalação;

-

Uso de benjamins em tomadas com diversos aparelhos elétricos ou
eletroeletrônicos ligados, causando sobrecargas;



Utilização de disjuntores unipolares agrupados montados lado a lado para
circuitos com mais de uma fase. Esse tipo de instalação, apesar de muito
comum, não é considerado dispositivo multipolar, significando que, no
caso de uma sobrecarga ou curto-circuito, pode haver o desarme de
apenas uma das fases, o que pode incorrer em perigo ao usuário,



Uso de fiações e cabos elétricos aparentes, sem proteção de eletrodutos
rígidos ou ainda sem isolação;



Uso de cabos e fios elétricos em pequenas extensões, com muitas
emendas;



Uso de fios e cabos inadequados com isolações danificadas ou fabricados
com espessuras reduzidas em relação a valores especificados, podendo
provocar curtos-circuitos;



Falhas nas conexões e emendas;



Sobretensões;



Queda de tensão da rede, de uma ou mais fases;

Cabe destacar que, na grande maioria dos incêndios provocados por
questões relativas à instalação elétrica, a causa mais comum reside em
modificações inadequadas nas instalações, mau estado de conservação e falta de
manutenção (IBAPE, 2012).

6.2.3. Lista de verificação proposta – quadros elétricos
Segue, abaixo, lista de verificação proposta para a inspeção e manutenção
preventiva de quadros elétricos, que pode ser realizada por equipe residente, desde
que a atividade seja descrita em procedimento operacional e que o inspetor seja
profissional autorizado, com certificado atualizado de treinamento quanto à NR-10,
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considerando a importância da atividade e os perigos inerentes à realização da
mesma:
 VERIFICAR

ESTADO

DAS

CONEXÕES:

Disjuntores,

Barramentos,

Contatores, Relês e Bornes SAK não devem apresentar sujidades, sinais de
corrosão ou sobreaquecimento. Reapertar eventuais folgas.
 CONFERIR ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS: Todos devem
estar nas respectivas canaletas, sem impedir o fechamento total dos quadros.
Devem estar devidamente identificados.
 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: Remover as que não estiverem em
utilização.
 REALIZAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA: Medir no barramento ou realizar
termografia.
o Fase R
o Fase S
o Fase T
o Neutro

 REALIZAR MEDIÇÃO DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS:
o R [A]
o S [A]
o T [A]
o N [A]
o R-S [V]
o S-T [V]
o T-R [V]
o R-N [V]
o S-N [V]
o T-N [V]
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 TESTAR FUNCIONAMENTO DOS “DR’S”:
 TESTAR SINALEIROS: Substituir lâmpadas queimadas.
 VERIFICAR ESTADO DA CAIXA: Vedação, funcionamento dos fechos,
dobradiças e identificar eventuais pontos de corrosão ou danos à pintura.
 CONFERIR IDENTIFICAÇÕES: TAG, sinal de advertência no painel frontal
(risco de choque elétrico) e etiqueta com a última manutenção realizada.
 CONFERIR DIAGRAMA ELÉTRICO: O mesmo deve estar atualizado e
disponível no porta documentos.
 REALIZAR LIMPEZA: Limpar equipamentos com pincel, aspirar caixa interna
e aplicar limpa-contato onde necessário. Limpar as portas com pano e
limpador multiuso.
Estas atividades estão formatadas em formulário e apresentadas no Apêndice
D.

6.2.3.1. Ensaios não destrutivos para inspeção de instalações elétricas


Medição de resistência de isolamento
A medição de resistência de isolamento é um dos testes mais úteis,

comumente realizados e são aplicáveis para a maioria, mas não a todos
componentes de baixa, média, e alta tensão, especialmente utilizados para a
inspeção de transformadores de potência. Estes testes são razoavelmente fáceis de
executar e são uma valiosa indicação do sistema de isolamento ou condição
componente (GREEN, 2006).
O teste de isolamento é realizado através da aplicação de uma tensão
conhecida em corrente contínua com valores entre 500 V e 10.000 V, através do
sistema de isolamento sob teste, medindo o fluxo de corrente utilizando-se um
megôhmetro, sendo a resultante medida a soma da resistência interna do condutor e
da resistência de isolação, conforme Green (2006) e Paulino (2014).
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Figura 30 -

Megohmetro.

Disponível em: http://www.sefelec.com/en/MEGOHMMETER.php. Acesso
em Abr/2016.



Termografia
A termografia é uma técnica que permite mapear uma região com a utilização

de um aparelho específico, conhecido como termógrafo, para distinguir diferentes
temperaturas por meio da radiação infravermelha naturalmente emitida pelos corpos,
de modo que depois de feita a coleta de informação possa desenvolver uma análise
técnica das imagens obtidas pelo aparelho (SOUZA; NOBRE; POSSI, 2014).
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Figura 31 -

Câmera termográfica Testo.

Disponível em:
https://www.testo.com.br/detalhes_do_produto/0560+8690/test
o-869-Thermal-imager#lg=1&slide=0. Consulta em Abr/16.

A inspeção termográfica deve ser realizado por profissional habilitado,
seguindo as orientações das normas técnicas vigentes. Dentre elas, estão citadas:


ABNT NBR 15572:2013 – Ensaios não destrutivos – Termografia por
infravermelho – Guia para inspeção de equipamentos elétricos e
mecânico;



ABNT NBR 15424:2006 – Ensaios não destrutivos – Termografia –
Terminologia;



ABNT NBR 15763:2009 – Ensaios não destrutivos – Termografia –
Critérios de definição de periodicidade de inspeção em sistemas elétricos
de potência;
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ABNT NBR 15866:2010 – Ensaio não destrutivo – Termografia –
Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em
sistemas elétricos;



ABNT NBR 15718:2009 – Ensaio não destrutivo – Termografia – Guia
para verificação de termovisores.

Figura 32 - Relatório simplificado de termografia.

Fonte: (SOUZA; NOBRE; POSSI, 2014).



Outros ensaios não destrutivos para as instalações elétricas
Existem ainda outros ensaios não destrutivos para as instalações elétricas

que podem ser utilizados quando da investigação de causas de patologias, ou
preventivamente para ampliação da vida útil de seus componentes e equipamentos,
aumentando ainda o grau de confiabilidade das instalação. Conforme Araújo e
Câmara (2010) são eles:


Análise de vibrações de motores, redutores, compressores, bombas e
ventiladores;



Análise de óleos: Realizadas por laboratórios especializados podem
identificar os primeiros sinais de desgaste de um equipamento, verificando
uma ou mais características do material, a saber:
o índice de viscosidade;
o índice de acidez;
o índice de alcalinidade;
o ponto de fulgor;
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o ponto de congelamento;
o resíduos de carbono;
o partículas metálicas;
o presença de água;


Análise do estado das superfícies através de inspeção visual ou:
o endoscopia;
o holografia;
o estroboscopia;
o molde e impressão



Análise estrutural dos componentes através de:
o interferometria holográfica;
o ultrassonografia;
o radiografia (raios X);
o gamagrafia (raios gama);
o ecografia;
o magnetoscopia;
o correntes de Foucault;
o infiltração com líquidos penetrantes.

6.2.4. Atividades propostas
As atividades propostas nesta secção são apenas uma pequena amostra dos
itens que este sistema deve conter, considerando as especificidades de cada
edificação e, portanto, devem ser complementadas e adequadas.
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Tabela 12 - Instalações elétricas – Atividades propostas
Atividade

Inspeção das subestações

Periodicidade

Documentação de
referência
ABNT
NBR
5410/2004
–
Instalações
Elétricas de baixa
Tensão.

Responsável

Comprovante

Profissional
habilitado

Relatório
técnico e ART

Profissional
habilitado

Relatório
técnico e ART

Equipe
residente
(profissional
qualificado)

Formulários
preenchidos

Anual

- Instrução Técnica
do
corpo
de
bombeiros de São
Paulo nº 41

Profissional
habilitado

Relatório
técnico,
Atestado de
conformidade
das
instalações
elétricas e
ART.

Anual

-

Profissional
habilitado

Relatório
técnico e ART

Semestral

ABNT
NBR
15572:2013,
Ensaios
não
destrutivos
Termografia - Guia
para inspeção de

Profissional
habilitado

Relatório
técnico e ART

Anual

ABNT
NBR
14039/2005
–
Instalações
Elétricas de Média
Tensão.
NR-10
–
Segurança
em
Instalações
e
Serviços
em
eletricidade
ABNT
NBR
5410/2004
–
Instalações
Elétricas de baixa
Tensão.

Inspeção e manutenção
preventiva dos barramentos
blindados

Anual

ABNT
NBR
14039/2005
–
Instalações
Elétricas de Média
Tensão.
NR-10
Segurança
Instalações
Serviços
eletricidade

Inspeção visual dos quadros
elétricos
Inspeção
visual
em
instalações
elétricas
de
baixa tensão para emissão
de
Atestado
de
conformidade
das
instalações elétricas. Válido
para o estado de São Paulo.
Teste dielétrico dos tapetes
e luvas de proteção das
subestações.
Inspeção
termográfica.
Subsistemas
e
componentes: Todos.

Semestral

–
em
e
em

- Formulário de
Inspeção
de
quadros elétricos
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Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência
equipamentos
elétricos
e
mecânicos

Responsável

Comprovante

ABNT
NBR
15763:2009
–
Ensaios
não
destrutivos
–
Termografia
–
Critérios
de
definição
de
periodicidade
de
inspeção
em
sistemas elétricos
de potência;
Outros
ensaios
destrutivos

não

Quando
identificada a
necessidade

-

Profissional
habilitado

Relatório
Técnico e
ART

Fonte: Elaborada pelo autor

6.3. Instalações Hidráulicas
6.3.1. Principais características
Edifício e instalações requerem um fornecimento adequado de água limpa
para se beber, cozinhar, lavar, servir a processos industriais e para a agricultura.
Isso exige um sistema com três componentes básicos: uma fonte de água; um meio
de purificá-la, se necessário; e uma maneira de distribuí-la a pontos de consumo
dentro da edificação (ALLEN, 2011).
De acordo com o IBAPE (2012) as instalações hidráulicas prediais são
compostas por um conjunto de tubulações, e equipamentos, aparentes ou
embutidos, destinados ao transporte e controle de água, esgoto ou outros fluidos. Os
subsistemas que compõe este sistema são:


Água fria;



Água quente;



Esgoto;



Águas pluviais;
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Alguns autores incluem ainda os sistemas de gás canalizado e o sistema de
combate a incêndio que, neste trabalho, são tratados como sistemas em função da
importância e complexidade dos mesmos.

6.3.2. Patologias mais recorrentes
Nesta seção estão elencadas as anomalias e falhas mais recorrentes das
instalações hidrossanitárias. Apesar de muitas patologias ter origem em falhas de
projeto e execução, será dado ênfase às relacionadas à falta ou falha de
manutenção preventiva em função dos objetivos do trabalho:


Presença de vazamentos em tubos e componentes;



Deformações em tubulações em PVC;



Vazamento de torneiras;



Obstruções nas tubulações de ferro fundido por oxidação ou incrustações;



Ruídos, golpes de aríete, dificuldades de acionamento, vazamentos e/ou
desperdícios de água na operação de válvulas de descarga de bacias
sanitárias;



Interrupção de fornecimento por falhas no sistema de controle de nível de
reservatórios (boias, níveis)



Travamento de registros e válvulas;



Retorno de efluentes;



Problemas com qualidade de água em função da não higienização de
reservatórios;



Falhas de impermeabilização de reservatórios;



Chuveiros e duchas com baixa vazão por obstrução dos crivos das
duchas;



Transbordamentos nas calhas por falta de limpeza do sistema de
captação;
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6.3.3. Lista de atividades – sanitários e vestiários
Segue lista de verificação proposta para a inspeção e manutenção preventiva
de sanitários e vestiários:


REGISTROS: Efetuar teste de operação, abertura e fechamento.



RALOS, GRELHAS E SECA-PISOS: Verificar estado do acabamento e
realizar limpeza e/ou desobstruções.



DUCHAS: Verificar estado, conexões e efetuar teste de operação,
abertura e fechamento. Se necessário, realizar limpeza dos crivos.



VÁLVULAS DE DESCARGA: Testar funcionamento. Se necessário,
efetuar a limpeza e regulagem do mecanismo de descarga.



VASOS E TAMPAS: Verificar eventuais manchas, trincas ou falhas de
fixação e eventuais necessidades de reposição ou substituição das
tampas.



TORNEIRAS AUTOMÁTICAS: Efetuar teste de funcionamento (deve
fechar em aprox.. 10s e o jato d’água deve coincidir com a válvula de
escoamento)



SIFÕES: Verificar estado da peça e procurar por vazamentos. Realizar
limpeza caso identifique algum material depositado.



TANQUE

E

TORNEIRA

DE

SERVIÇO:

Testar

funcionamento,

estanqueidade, limpar sifão, verificar eventuais manchas, trincas ou falhas
de fixação.


MICTÓRIO: Verificar eventuais manchas, trincas ou falhas na fixação.



CUBAS: Verificar eventuais manchas, trincas ou falhas de fixação.



PINTURA E REVESTIMENTOS: Verificar estado da pintura e possíveis
manchas ou desplacamentos no revestimento cerâmico.



GRELHAS DE AR: Verificar necessidade de limpeza.



ITENS EXCUSIVOS PARA SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS
o LAVATÓRIOS: Verificar eventuais manchas, trincas ou falhas na
fixação.
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o SUPORTES DE APOIO: Verificar fixação e acabamento.
Estas e outras atividades estão formatadas em formulários e apresentadas no
Apêndice E.

6.3.4. Atividades propostas
Tabela 13 - Instalações hidráulicas – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Limpeza dos reservatórios
de água

Semestral

Documentação de
referência

-

Responsável

Comprovante

Empresa
especializada

Relatório
técnico,
análises de
potabilidade
de água e
ART
Certificado de
higienização e
análises de
potabilidade
de água

Higienização de bebedouros

Semestral

-

Empresa
especializada

Inspeção
filtrantes

Semestral (ou
quando
análise de
água indicar)

-

Equipe
residente

Inspeção de bombas

Semestral

-

Testes
Funcionais
–
Automatismos em Bombas

Trimestral

-

Esgotamento de caixas de
gordura e emissão de
rejeitos para tratamento de
efluentes

Semestral

Legislação
municipal

Empresa
especializada

Comprovante
de entrega

Normas
da
vigilância sanitária

Empresa
especializada

Laudo de
análise de
água

Análise
água

de

da

elementos

qualidade

de

Conforme
legislação
específica

Equipe
residente
Equipe
residente

Ordem de
serviço
preenchida

Fonte: Elaborada pelo autor

6.4. Outros sistemas – Lista de atividades propostas
Nesta seção estão listadas outras atividades propostas para inclusão no
Programa de Manutenção, agrupadas por sistema e coletadas pelo autor de
diversas fontes durante sua experiência profissional e que devem ser avaliadas
quanto à pertinência e necessidade de adequação à edificação a que for aplicada:
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Tabela 14 - Automação predial – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência

Responsável

Comprovante
Formulários
e/ou Relatório
Técnico e
ART
Relatórios de
calibração

Inspeção dos quadros de
comando

Semestral

- Formulários

Equipe
residente ou
empresa
especializada

Calibração
dos
equipamentos de medição

Conforme
especificações
dos
fabricantes

-

Empresa
especializada

Testes de funcionamento do
sistema

Semestral

Formulário

Análise de Funcionalidade e
Coerência
em
Telas
Gráficas

Mensal

-

Avaliação de necessidade
de atualização de software

Anual

-

Equipe
residente ou
empresa
especializada
Equipe
residente ou
empresa
especializada
Equipe
resistente ou
empresa
especializada

Relatório
Técnico

Relatório
Diário

-

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 15 - Climatização – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Inspeção,
limpeza
e
manutenção preventiva dos
equipamentos
de
climatização

Conforme
PMOC

Documentação de
referência

Responsável

Comprovante

Formulários PMOC

Equipe
residente ou
Empresa
especializada

PMOC
preenchido

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 16 - Comunicação – Atividades propostas
Atividade
Inspeção
telefonia

da

central

de

Verificação
de
funcionamento do sistema
de interfonia

Periodicidade

Documentação de
referência

Responsável

Comprovante

Semestral (ou
de acordo com
especificações
do fabricante)

Especificação
fabricante

Equipe
residente ou
empresa
especializada

Relatório
Técnico

Anual

-

Equipe
residente

Ordem de
Serviço
preenchida

Fonte: Elaborada pelo autor

do
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Tabela 17 - Elevadores – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência

Responsável

Comprovante

Inspeção
e
testes
de
funcionamento do sistema

Mensal

-

Empresa
especializada

Inspeção
anual
emissão do RIA

Anual

Manual
equipamento

Renovação do contrato de
manutenção

Conforme
contrato

Contrato vigente

Equipe
residente

Limpeza interna da cabine

Semanal

-

Equipe
residente

Verificação das casas de
máquinas

Quinzenal

-

Equipe
residente

Relatório
Técnico
Relatório de
Inspeção
Anual
Contrato
firmado
Ordem de
Serviço
Preenchida
Ordem de
Serviço
Preenchida

Condições de operação dos
elevadores
(botoeiras,
nivelamento,
iluminação.
Ventilação e outros)

Diária

Formulário

Equipe
residente

Formulário
preenchido

Responsável

Comprovante

Equipe
residente

Formulário
preenchido

para

do

Empresa
especializada

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 18 - Esquadrias – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência

Inspeção visual

Anual

Formulário

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 19 - Gás canalizado – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência

Responsável

Comprovante

Inspeção
e
testes
de
funcionamento
dos
detectores de vazamento e
válvulas bloqueadoras

Semestral

-

Empresa
especializada

Relatório
Técnico e
ART

Empresa
especializada

Relatório
Técnico e
ART

Equipe
Residente

Ordem de
serviço
preenchida

ABNT
NBR15358:2008
Teste de estanqueidade das
tubulações de gás

Anual

NR
09
–
Programa
de
Prevenções
de
Riscos Ambientais

Inspeção
visual
cavaletes e medidores

Diária

-

dos

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 20 - Impermeabilização – Atividades propostas
Documentação de
referência

Responsável

Comprovante

Inspeção do sistema de
impermeabilização
dos
reservatórios

Semestral
(sincronizar
com
a
higienização
dos
reservatórios)

-

Equipe
residente ou
Empresa
Especializada

Relatório
Técnico

Verificação de infiltrações ou
vazamentos nas estruturas,
vedações e outros locais
impermeabilizados

Anual

Formulário

Equipe
residente

Formulário
preenchido

Atividade

Periodicidade

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 21 - Jardins, paisagismo e áreas de lazer – Atividades propostas
Atividade
Inspeção visual
ajardinada

da

área

Testes de funcionamento do
sistema de irrigação
Serviços
prevenção
outros.
Inspeção
playgrounds

de
poda,
de pragas e

visual

de

Inspeção especializada de
playgrounds

Periodicidade

Documentação de
referência

Semanal

-

Equipe
residente

Mensal

-

Equipe
residente

Mensal

-

Equipe
residente ou
Empresa
especializada

Diária

ABNT NBR 16071

Equipe
residente

Anual

ABNT NBR 16071

Empresa
especializada

ABNT
10818

Responsável

Ordem de
serviço
preenchida
Ordem de
serviço
preenchida
Relatório
Técnico ou
Ordem de
serviço
preenchida
Formulário
Preenchida
Relatório
Técnico e
ART.

NBR

Manutenção das condições
de
balneabilidade
de
piscinas de uso coletivo

A cada duas
horas

Análise de qualidade de
água para balneabilidade

Mensal

Normas
de
vigilância sanitária

Aspiração e limpeza física
do tanque da piscina

Semanal

Procedimento

Equipe
residente

Diária

-

Equipe
residente

Semanal

-

Equipe
residente

Anual

-

Empresa
especializada

Inspeção do sistema de
filtração e dosagem da
piscina
Inspeção das condições de
uso
das
quadras
poliesportiva
Inspeção e manutenção
preventiva das tabelas de
basquete

Comprovante

Legislação
municipal

Equipe
residente

Empresa
especializada

Boletim
piscinas
Laudos de
análise de
água
Ordem de
serviço
preenchida
Ordem de
serviço
preenchida
Ordem de
serviço
preenchida
Relatório
Técnico e
ART.
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Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência

Escovação das cerdas do
gramado sintético

Semanal

Manual
fabricante

do

Equipe
residente

Revitalização
sintética

Semestral

Manual
fabricante

do

Empresa
especializada

da

grama

Responsável

Comprovante
Ordem de
serviço
preenchida
Relatório
Técnico

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 22 - Prevenção e combate a incêndio – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Teste
hidrostático
das
mangueiras de incêndio

Anual

Teste
hidrostático
tubulação dos hidrantes

Anual

da

Inspeção das bombas do
sistema de combate a
incêndio

Semanal

Inspeção do sistema
chuveiros automáticos

de

Mensal

Inspeção da central
alarme,
detectores
fumaça, alarmes

de
de

Documentação de
referência
ABNT
NBR
12779:2004
–
Mangueira
de
incêndio
–
Inspeção,
manutenção
e
cuidados
ABNT
NBR
13714:2000
Sistemas
de
hidrantes e de
mangotinhos para
combate
a
incêndio
Instruções técnicas
do
Corpo
de
Bombeiros

-

Teste
geral
de
funcionamento do sistema

Quinzenal

Formulário
inspeção
sistema
combate
incêndio

Inspeção
visual
extintores portáteis

Mensal

Formulário

Anual
(ou
quando
identificada a
necessidade
na
inspeção
visual)

ABNT
NBR
15808:2013
Extintores
de
incêndio portáteis

Mensal

-

Recarga de extintores

Inspeção
hidrantes

visual

dos

Inspeção das portas cortafogo

de
do
de
a

- Formulário
Anual
-

Comprovante

Empresa
especializada

Relatório
Técnico e
ART

Profissional
habilitado

Relatório
Técnico e
ART

Equipe
residente
Equipe
residente

NFPA 25

Trimestral

dos

Responsável

Instruções

Ordem de
serviço
preenchida
Relatório
Técnico ou
Ordem de
serviço

Equipe
residente ou
empresa
especializada

Relatório
Técnico e
ART

Equipe
residente

Formulário
Preenchido

Equipe
residente

Formulário
preenchido

Empresa
especializada

Relatório
Técnico e
ART

Equipe
residente

Ordem de
Serviço
preenchida

Equipe
residente ou
empresa

Relatório
técnico
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Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência
Técnicas do Corpo
de Bombeiros

Responsável

Comprovante

especializada

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 23 - Proteção contra descargas atmosféricas – Atividades propostas
Atividade
Inspeção visual do sistema
de
proteção
contra
descargas atmosférica
Inspeção do sistema de
proteção contra descargas
atmosférica,
incluindo
medição ôhmica.

Periodicidade

Documentação de
referência

Semestral

Formulário

Anual

ABNT
5419:2015

NBR

Responsável

Comprovante

Equipe
residente

Formulário
preenchido

Empresa
especializada

Relatório
Técnico e
ART

Responsável

Comprovante

Equipe
Residente

Formulário
preenchido
Relatório
Técnico e
ART
Relatório
Técnico e
ART
Relatório
Técnico e
ART

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 24 - Revestimentos – Atividades propostas
Atividade
Inspeção
visual
revestimentos

dos

Limpeza das fachadas

Ensaios de arrancamento
Teste de
Fachadas

Percussão

em

Periodicidade

Documentação de
referência

Anual

Formulário

Quinquenal
(mínimo)

Lei 10.518/1988

Empresa
especializada

-

Empresa
especializada

-

Empresa
especializada

Quando
identificada a
necessidade
Quando
identificada a
necessidade

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 25 - Pintura – Atividades propostas
Atividade

Periodicidade

Documentação de
referência

Inspeção visual do estado
da pintura

Anual

-

Execução de repinturas

Conforme
especificidade
do
material
utilizado

Recomendações
do fabricante

Fonte: Elaborada pelo autor

Responsável
Equipe
residente
Equipe
residente ou
empresa
especializada

Comprovante
Ordem de
serviço
preenchida
Ordem de
serviço
preenchida ou
Relatório
Técnico
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Tabela 26 - Vedações – Atividades propostas
Atividade
Inspeção
vedações

visual

das

Periodicidade

Documentação de
referência

Anual

-

Fonte: Elaborada pelo autor

Responsável

Comprovante

Equipe
residente

Ordem de
serviço
preenchida
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7. CONCLUSÕES
A realização deste trabalho permitiu refletir sobre a efetividade do sistema de
manutenção predial adotados pelo Serviço Social do Comércio regional São Paulo,
permitindo, a partir desta reflexão – e de outras iniciativas de sua gerência de
engenharia, rever e aprimorar políticas e processos de manutenção adotados pelo
SESC, considerando as diretrizes propostas neste trabalho. Ao final deste processo
pretende-se que todas as unidades operacionais formalizem seus respectivos
Programas de Manutenção, estabelecendo metas tangíveis dos pontos de vista
técnico e econômico.
Uma das mais importante conclusões desta reflexão foi a constatação de que
se faz necessário utilizar-se de recursos tecnológicos considerando que, diante da
complexidade das edificações do SESC mostra-se inviável a implementação de um
Programa de Manutenção sem a adoção de softwares especializados e recursos
como dispositivos móveis (tablet’s e aparelhos celulares) para auxiliar a inspeção em
campo e facilitar o cadastro e análise das informações oriundas desta atividade.
Outra conclusão importante é que não é possível elaborar um Programa de
Manutenção sem que o cadastro da edificação esteja completo. Para a realização
desta atividade, deve-se lançar mão de todos os recursos disponíveis (manuais,
projetos, memoriais, planilhas, entrevistas, fotos) e considerar ainda tecnologias de
escaneamento de edificações, tais como as apresentadas no capítulo 5. Este
cadastro exige ainda ser organizado de maneira criteriosa, para que não se torne
apenas mais uma planilha onde as informações importantes não são encontradas.
Dentre as formas de organização pesquisadas, a COBie, apresentada no capítulo 5
é que se demonstrou mais estruturada. Para novas edificações, projetadas
utilizando-se de ferramentas BIM, este cadastro pode ser obtido diretamente do
projeto, já estruturadas de maneira adequada.
Foi ainda possível identificar as principais dificuldades para a não
formalização do Programa de Manutenção na maior parte das edificações,
destacando-se:


A dificuldade de reunir os dados de entrada, considerando deficiências nas
informações provenientes do manual do proprietário – que não lista todos
os sistemas, nem tampouco orienta a atividades de manutenção – e dos
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projetos e memoriais que, em muitos casos, possuem informações
conflitantes com o construído.


A Falta de conhecimento e/ou treinamento dos gestores;



A falta ou mal uso de ferramentas informatizadas de gestão da
manutenção predial



A falta de estrutura adequada de pessoal, principalmente no aspecto
relacionado à gestão estratégica da manutenção predial;



A falha na formação dos jovens profissionais, considerando os currículos
das principais instituições de ensino do país;



A alta rotatividade nas funções estratégicas e de execução da manutenção
predial, aliada a baixa de retenção do conhecimento (potencializadas pela
falta do próprio Programa de Manutenção);



A falta ou falha fiscalização da manutenção predial pelos órgãos
competentes;

Mesmo considerando todas as dificuldades elencadas acima o trabalho
permitiu a compilação de diretrizes que, quando seguidas, deverão orientar a tarefa
de elaboração do Programa de Manutenção, partindo dos dados de entrada (Manual
do proprietário, projetos, planilhas, memoriais descritivos, manuais de equipamentos,
histórico e outros), utilizando ferramentas e técnicas (planilhas e controles,
Softwares especializados, técnicas de gerenciamento de projetos e da qualidade),
consolidando todas estas informações de maneira organizada, definindo as
atividades de manutenção, periodicidades, responsabilidades, documentação de
referência e comprovações.
O trabalho ainda apresentou modelos e propôs atividades de manutenção
para diversos sistemas prediais, com ênfase nas estruturas, instalações elétricas e
hidráulicas. Outros trabalhos podem ampliar este estudo até que todos os sistemas
prediais possuam uma lista mínima de atividades de manutenção que assegurem
nossas edificações.
Por fim, é importante destacar que o Programa de Manutenção, tal qual
definido pela ABNT NBR 5674:2012 pode se tornar importante instrumento
estratégico para o alcance – e até ampliação – da vida útil da edificação,
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contribuindo sobremaneira para o planejamento e execução das atividades de
manutenção de maneira organizada e otimizada, atendendo às necessidades dos
usuários, mantenedores e/ou proprietários das edificações.
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