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RESUMO

Com o aquecimento do setor produtivo habitacional intensificado e a ausência
de dados sobre a qualidade dos sistemas prediais de edificações voltadas ao
seguimento econômico, este trabalho tem como objetivo principal, identificar e
avaliar as falhas recorrentes no sistema predial hidrossanitário (SPHS),
contemplando os subsistemas de água fria, esgoto e águas pluviais, de
empreendimentos residenciais multifamiliares com até 05 pavimentos. Para tanto, a
pesquisa se utiliza dos conceitos e da metodologia de Avaliação Pós-Ocupação
(APO) para coleta e análise de dados sobre edificações com 1 a 5 anos, com o foco
na opinião e satisfação do usuário final, utilizando como referência técnica principal
a norma ABNT NBR 15575/2013 – “Edifícios Habitacionais – Desempenho”.
Realizou-se uma revisão bibliográfica que contextualiza a produção de
empreendimentos habitacionais do segmento econômico no período de 2009 a
2015, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, seguida de uma verificação
das referências normativas que contemplam o sistema hidrossanitário e de uma
revisão dos métodos e técnicas da Avaliação Pós-Ocupação em edifícios
habitacionais. Adotou-se a análise de estudo de caso como forma de abordagem e
apresentam-se os resultados do estudo sobre falhas do sistema hidrossanitário de
05 condomínios habitacionais, pertencentes a um complexo imobiliário do
seguimento econômico, localizado na região metropolitana de São Paulo.
Constatou-se que muitos dos problemas identificados no sistema hidrossanitário,
incidiram de forma repetitiva em diversos equipamentos sanitários e blocos inseridos
nos condomínios estudados, revelando que grande parte dessas falhas sistemáticas,
se originaram na fase de projeto e na execução das obras. O trabalho também
salienta a relevância do sistema de serviços de assistência técnica, recomendada
pela ABNT NBR 15575/2013 e as consequências do não atendimento deste
requisito para os envolvidos.
Palavras Chaves: avaliação pós-ocupação; seguimento econômico; sistema
hidrossanitário; falhas

ABSTRACT
Conformity assessment in hidrosanitary system for economic segment
buildings - a study case
As consequence of intensified activities in the housing building industry and
the lack of data in regard the qualitify of bulding systems, this work aims to identify
and analyze the recurring failures in the Hydrosanitary Building System (SPHS),
covering cold water subsystems, sewage and pluvial water from multifamily
residential buildings up to 5 pavements from economic segment. The work consisted
in the application of Pos-Occupancy Evaluation (APO) concepts and methodology in
order to collect and analyse data from edifications between 1 to 5 years, with focus
on opinions and satisfaction from end-users using the ABNT NBR 15575/2013 – “
Housing Building – Performance” as main the technical reference. The approach
consisted in a bibliographic review which contextualizes the execution of housing
building from the economic segment between 2009 and 2015 related to national
government program entitled “My House, My life”. Followed by a verification of
normative references that address the hydrosanitary system, and a revision of
methods and technics by the Pos-Occupancy Evaluation in housing building.
The technic applied consisted in the analysis of the study case, based on the failures
evaluation during the use of hidrosystem system applied to 5 housing building, as
part of the real estate complex compound from the economic segment located in the
São Paulo metropolitan region. The findings revealed that many of the problems
generated in the hydrosanitary system impacted recurrently into several equipaments
and inserted blocks in the buldings evaluated, denoting that great part of those
systematic failures were originated during the planning and execution of the activities.
This work also highlights the relevance of the technical support service system
recommended by the ABNT NBR 15575/2013 standard, and the consequences of
not complying with such requirement for the stakeholders in matter.

Keywords: pos-occupancy evaluation;
medium
and
segment; hidrosanitary system; performance evaluation
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1

INTRODUÇÃO
A expansão do mercado imobiliário habitacional vem contribuindo com

inovações tecnológicas voltadas à industrialização da construção e alterando
a configuração urbana das cidades brasileiras.
O aquecimento do setor produtivo habitacional se intensificou após o
governo federal, no primeiro semestre de 2009, lançar o Programa Nacional
de Habitação (PNH), vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC (2007), batizado como Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).
O programa se apresenta em três etapas, desde o seu lançamento em
2009 até o ano de 2016, onde são observadas algumas alterações em relação
aos valores da renda familiar que o programa abrange, conforme pode ser
demonstrado no Quadro 1.
Quadro 1 – Relação das categorias atendidas pelo PMCMV, de acordo
com a renda familiar
Etapas

Ano

PMCMV 1

2009 a 2011

PMCMV 2

2011 a 2014

PMCMV 3

2016

Atendimento
Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
Faixa 1
Faixa 1,5
Faixa 2
Faixa 3

Renda Familiar Renda Familiar em R$
0 a 3 SM
até 1.395,00
3 a 6 SM
1.395,00 a 2.790,00
6 a 10 SM
2.790,00 a 4.650,00
*
até 1.600,00
*
1.600,00 a 3.100,00
*
3.100,00 a 5.000,00
*
1.800,00
*
2.350,00
*
de 2.350,00 a 3.600,00
*
até 6.500,00

OBS: Nos campos onde existem "*", significa que as informações são incoerentes em relação
aos valores em Reais e número de salários mínimos correspondentes ao ano representado.

Fonte: CEF, 2009 (Adaptado pela autora)

Com base nas informações da CEF apud Ministério das Cidades
(2016), outro dado importante a ser observado é com relação ao número de
unidades habitacionais entregues de acordo com a faixa de renda familiar. Os
números demonstram que a faixa 2 do PMCMV, durante o ano de 2012,
representou um número maior comparado aos imóveis voltados à HIS e à
faixa 3, que foram entregues no mesmo ano.
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Quadro 2 – Relação dos números de unidades entregues, durante o ano de
2012, de acordo com a faixa de renda familiar
Etapa
Atendimento
Renda Familiar
Unidades entregues
Faixa 1
até 1.600,00
189.402
PMCMV 2
Faixa 2
de 1600,00 até 3.100,00
550.684
Faixa 3
de 3.100,00 até 5.000,00
59.843
Total
799.929
Fonte: CEF, 2016 apud Ministério das Cidades

Considerando as informações do Quadro 2, no que diz respeito ao
número de unidades entregues às faixas 2 e 3, Villa et al (2016), revelam um
número global referente ao programa, onde 4 milhões de unidades
habitacionais foram entregues durante às etapas 1 e 2 (de 2009 até 2016) do
PMCMV e, deste número, 2,4 milhões foram entregues até setembro de 2015.
Contudo, estes dados revelam que o setor privado passou a se
beneficiar dos subsídios advindos dos cofres públicos na ordem de 125
bilhões de reais, além dos incentivos promovidos pelo programa, passando a
assumir maior responsabilidade na produção habitacional, especialmente
voltada ao seguimento econômico, ou seja, para as famílias da classe média
com renda mensal a partir de R$ 1.600,00 até R$5.000,00 (FERREIRA, 2012).
Para um melhor entendimento sobre este trabalho, procurou-se
apresentar de forma breve o funcionamento do PMCMV de acordo com a faixa
de renda familiar dos interessados na aquisição do imóvel.
Nota-se na Figura 1 que, de acordo com a faixa de renda familiar que o
interessado em adquirir um imóvel apresenta, é possível adquirir vantagens na
negociação da moradia (planta) como, por exemplo, valores subsidiados pelo
governo, taxas de juros menores que as praticadas no mercado, número de
parcelas a serem pagas de forma mais flexível, entre outros incentivos. No
caso desta apresentação, foi considerada a primeira etapa do programa, onde
os valores em reais correspondem aos números de salários mínimos
informados durante o lançamento em 2009.
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Figura 1 – Funcionamento do PMCMV 1 (2009), de acordo com a faixa de renda familiar

Fonte: CEF, 2016 (Adaptado pela autora)

Contudo, o seguimento econômico só passou a ser considerado
efetivamente pelo mercado imobiliário, quando da constatação da demanda
por famílias que buscavam moradia própria, mas que não se encaixavam no
critério exigido pelo PMCMV, referente ao limite de renda familiar para a faixa
1. Além disso, os empreendimentos deste seguimento passaram a possuir
características singulares, sendo que as principais delas são, a padronização
dos projetos e a produção em larga escala (PINI, 2009).
No âmbito acadêmico, apesar dos números de pesquisas sobre o
seguimento econômico não apresentarem expressividade, percebeu-se a
importância em enfatizá-lo após uma análise do mercado a partir de pesquisas
realizadas sobre incorporadoras, construtoras e vendedoras que atentaram
para este nicho de mercado (FERREIRA, 2012).
Neste contexto, Ferreira (2012) destaca que a construção de moradias
para este seguimento passou a ocorrer sem muito acompanhamento em
relação à qualidade construtiva, comparando-se com as construções voltadas
à Habitação de Interesse Social (HIS), onde existe um maior controle e
regulamentação da produção, além de envolver vários agentes públicos
operadores como, prefeituras, companhias de habitação e órgão financiador,
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no caso, a Caixa Econômica Federal e desde 2012, também o Banco do
Brasil.
Cardoso (2013), faz uma análise da primeira etapa do PMCMV e
apresenta em sua pesquisa a ocorrência de várias falhas neste tipo de
seguimento como, a implantação de empreendimentos em áreas periféricas
das cidades sem conexão com o sistema de transporte, infraestrutura, além
da má qualidade das construções.
Por outro lado, o modelo de condomínio utilizado pelas classes A e B
foi adaptado para os novos empreendimentos criados para classe baixa e
média com o programa MCMV, apresentando um enorme número de
unidades

habitacionais

para

serem

gerenciadas

de

forma

coletiva

(CARDOSO, 2013).
A controvérsia criada por esta situação é em relação ao pagamento
obrigatório do condomínio para ratear os custos das manutenções, ou seja, a
família recebe um subsídio do governo para a aquisição da sua moradia
pagando prestações menores que as praticadas no mercado formal, em
contrapartida, verifica-se a necessidade de pagamento das mensalidades do
condomínio, onerando o orçamento das famílias (CARDOSO, 2013).
Em 2011, pela relevância do PMCMV 1, o Tribunal de Contas da União,
realizou um levantamento com a finalidade de “conhecer a organização e o
funcionamento do PMCMV em habitações de interesse social (HIS), além de
mapear os principais eventos de risco a ele associados (TCU,2011, p.11)”.
Sobre os aspectos construtivos e de infraestrutura interna dos
empreendimentos auditados, foram detectadas falhas que afetavam a
qualidade das moradias, gerando desconforto e depreciação do imóvel recém
adquirido, incluindo ocorrências graves. Alguns empreendimentos, segundo
consta

no

relatório,

foram

aprovados

com

o

descumprimento

de

especificações mínimas exigidas pelo PMCMV, e que deveriam ter passado
por fiscalizações pelo agente responsável do programa na época, a Caixa
Econômica

Federal.

As

patologias

apresentadas

indicavam

falhas

relacionadas desde a fase de projeto até a execução da obra. O documento
recomenda à Caixa Econômica Federal, agente fiscalizadora do programa, a
adoção de procedimentos mais rigorosos na aferição da qualidade da mão de
obra e nos materiais empregados pelas construtoras (TCU,2011).
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Considerando os parâmetros técnicos de avaliação das auditorias
realizadas pelo TCU em empreendimentos de HIS, é possível desenhar uma
reflexão paralela sobre o desempenho das construções habitacionais do
seguimento econômico, pois necessariamente, deveriam cumprir, no mínimo,
as mesmas exigências construtivas determinadas pelo PMCMV para HIS,
porém, não é o que tem ocorrido, de acordo o relatório apresentado.
Uma pesquisa desenvolvida pelo LABHAB – FAUUSP, com o intuito de
buscar dados sobre a produção habitacional no seguimento econômico,
observou centenas de empreendimentos no território nacional sob a ótica da
qualidade relacionada às escalas de: inserção urbana, implantação e unidade
habitacional. Neste último caso, foram observadas as características da
edificação com ênfase no dimensionamento, flexibilidade, conforto ambiental,
técnicas

e

materiais

adotados

e

sistemas

construtivos

empregados

(FERREIRA, 2012).
Segundo Ferreira (2012), no âmbito da produção da unidade
habitacional, a pesquisa revelou que as construtoras, que obviamente buscam
retorno financeiro na produção de moradias de larga escala, encontram
alternativas para “rebaixar a qualidade construtiva, utilizando materiais mais
simples ou investindo em pesquisa de soluções tecnológicas para racionalizar
e acelerar a construção (FERREIRA, 2012, p. 86)”.
No entanto, é importante salientar que a produção habitacional
brasileira, como outros bens de consumo, passou a mudar de cenário com a
instituição do Código de Defesa do Consumidor que, desde 1990 se tornou
uma ferramenta importante para os consumidores, inclusive colaborando nos
processos de emissões de certificações às empresas construtoras que
buscavam se aprimorar em seguir os preceitos da NBR ISO 9000 (ONO et al,
2015).
Conforme os autores citados informam, mais recentemente, em adição
à NBR ISO 9000 que, apresenta orientações quanto à qualidade de produtos
voltados à satisfação do cliente, entra em vigor a ABNT NBR 15575:2013,
determinando requisitos e critérios de qualidade para atender estes
consumidores.
A ABNT NBR 15575:2013 (ABNT, 2013) foi publicada impondo
requisitos inéditos a serem cumpridos pelas construtoras e indústrias de
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materiais de construção civil, entrando em vigor em julho de 2013,
apresentando-se em seis partes: 1) requisitos gerais; 2) sistema estrutural; 3)
sistemas de piso; 4) sistema de vedações; 5) sistema de coberturas; e 6)
sistemas hidrossanitários.
Tendo como base esses fatos, torna-se importante avaliar os sistemas
que compõem o edifício habitacional, incluindo o sistema hidrossanitário e seu
desempenho durante o uso, à conservação e manutenção, a fim de que seja
certificado que cumprem as funções para as quais foram planejados e
executados.
Contudo, é oportuno destacar que a vida de uma habitação não deve
limitar-se às etapas de concepção, projeto e execução da obra, sabendo-se
que o objetivo de qualquer edificação começa depois de sua conclusão, ou
seja, no uso e na ocupação.
No âmbito de pesquisas sobre falhas construtivas observadas em
sistemas hidrossanitários voltados ao mercado formal, Gnipper e Mikaldo
(2007) têm observado que estas questões passaram a ser tratadas com maior
interesse acadêmico nas últimas duas décadas, buscando-se promover mais
pesquisas científicas que forneçam dados e critérios para seu diagnóstico e
prevenção.
Alguns trabalhos revelam este interesse, como é o caso de pesquisas
realizadas por Amorim (1997) em edifícios habitacionais multifamiliares do
mercado formal, que registrou um elevado índice de falhas, especialmente em
sistemas prediais hidrossanitários (SPHS) compostos pelos subsistemas de
água fria, quente, esgoto sanitário e águas pluviais.
Outras pesquisas realizadas por Souza (2002) e Conceição (2002)
apud Pinto Junior (2007) apontam que, de uma forma geral, as construtoras
preferem minimizar custos adquirindo materiais de baixa qualidade em seus
empreendimentos, obtendo, consequentemente, um resultado insatisfatório
em relação ao funcionamento dos sistemas que compõem os edifícios, além
de gastos imprevistos com manutenções posteriores e insatisfação dos
usuários.
Santos e Beber (2006) destacam a importância de que algumas
exigências do usuário, independentemente da classe social, possuam caráter
absoluto como por exemplo, a segurança contra incêndio e higiene, além de

15

afirmarem que a satisfação das exigências coletivas dos usuários, representa
a melhoria de qualidade do ambiente construído como um todo.
Passados mais de sete anos do lançamento do PMCMV, faz-se
oportuno examinar de forma mais detalhada a abrangência do programa,
sobretudo em relação à qualidade construtiva das unidades habitacionais em
uso, do segmento econômico, até então pouco explorada no âmbito
acadêmico.
Considerando a amplitude do PMCMV, o que se pretende com este
trabalho não é imputar todos os problemas relacionados à qualidade ao
programa

em

si,

pois

são

várias

responsabilidades

envolvidas,

desempenhadas pelas prefeituras, incorporadoras e construtoras; mas, sim,
compreender

melhor

o

desempenho

do

sistema

hidrossanitário

nos

empreendimentos selecionados como estudo de caso para que, a partir daí,
seja possível uma análise com dados de fato.
Esta dissertação procurou debruçar sobre a avaliação do sistema
hidrossanitário utilizando de métodos e técnicas de APO, por avaliar que se
encaixa perfeitamente ao contexto do tema, apresentando ferramentas
importantes para a obtenção de dados qualitativos e quantitativos concretos
sobre o nível de qualidade dos empreendimentos que estão sendo entregues
à população.
Finalmente, a principal questão levantada neste trabalho é: quais as
falhas apresentadas nos

empreendimentos do

segmento

econômico,

especialmente em relação ao sistema hidrossanitário, a curto e/ou médio
prazo?
Outra questão a ser verificada é referente à aplicação da ABNT NBR
15575/2013, isto é, como as exigências normativas têm influenciado a
qualidade da produção habitacional de empreendimentos do segmento
econômico, no que concerne às exigências do usuário. O cumprimento das
normas realmente tem atendido ao consumidor durante o uso e ocupação do
edifício, ou apenas atende o setor construtivo no cumprimento destas
exigências a curto prazo, ou seja, durante a garantia pós-obra estipulado em
até cinco anos?
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2

OBJETIVO

2.1

Objetivo Geral
Identificar e avaliar as falhas recorrentes no sistema predial

hidrossanitário (SPHS) de 05 condomínios residenciais multifamiliares do
seguimento econômico com 05 pavimentos, localizados no Município de
Suzano, região metropolitana de São Paulo, aplicando métodos e técnicas de
APO.
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3

JUSTIFICATIVA
Meyer (2008) e Ferreira (2012) destacam que, no contexto acadêmico,

poucas investigações voltadas à habitação do seguimento econômico são
realizadas, se comparado ao número de pesquisas e literaturas direcionadas
ao segmento de moradias populares de baixa renda.
De acordo com esses autores, observa-se que o segmento econômico
apresentou crescimento significativo mais recentemente, devido ao interesse
do setor da construção civil que até então, se dedicava à produção de
habitações de médio e alto padrão.
Lima (2015) afirma que, percebendo a necessidade de uma revisão
estratégica de mercado, grandes incorporadoras/construtoras encontraram no
PMCMV uma forma de se reestabelecerem, pois estas empresas já haviam
observado, antes da crise econômica de 2008 que, imóveis voltados ao
segmento de alta renda já não possuíam mais a demanda necessária para
atingir suas metas de grandes volumes de vendas.
Com isso, é oportuno salientar que o PMCMV absorveu, dentre outros
fatores, um grande volume de subsídios habitacionais públicos direcionados à
famílias com renda entre 3 a 10 salários mínimos, durante a primeira etapa do
programa, e a partir de 2011, na segunda etapa do programa, à famílias com
renda entre R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00, resultando numa ampla produção
habitacional em nível federal (FERRAZ, 2011).
Assim, é possível compreender o que norteou a produção habitacional
neste novo nicho de mercado, o segmento econômico, visto que as empresas
incorporadoras/construtoras verificaram que poderiam superar a crise no setor
desde que reconsiderassem os cálculos da produção e da receita desejada
(LIMA, 2015).
Meyer (2008) demonstra em sua pesquisa que, no ano de 2000, 24,2%
das famílias no município de São Paulo apresentavam renda entre 5 a 10
salários mínimos e 8,5% apresentavam entre 10 a 15 salários mínimos. Isso
significa que já existia uma demanda de imóveis voltados às famílias que,
dentro do PMCMV, se encaixavam nas faixas 2 e 3.
Além disso, com o passar dos anos, houve também um aumento da
demanda por imóveis de dois dormitórios e com área entre 39,65m² e
46,60m², tipologias ofertadas pelo PMCMV, independentemente da faixa de
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renda interessada, indicando modificações de padrões de comportamento e
de consumo da população (LIMA, 2015).
Em relação aos sistemas prediais que compõem os conjuntos
habitacionais dessa produção em larga escala, foram observados poucos
trabalhos dedicados à avaliação do seu desempenho durante o uso.
Considerando esses fatos, nas informações sobre APO apresentadas
por Galvão et al. (2013), constata-se que não há um número considerável de
pesquisas que utilizaram estas técnicas na avaliação de empreendimentos
habitacionais lançados no mercado. Entre os anos de 1990 até 2006, apenas
19 (dezenove) pesquisas de programas de pós-graduação distribuídos pelo
país e subsidiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) se dedicaram ao estudo do segmento econômico.
Entretanto, apesar de existir um número maior de pesquisas voltadas à
HIS, muitos trabalhos de mestrado e doutorado utilizaram a metodologia de
APO em empreendimentos habitacionais voltados ao mercado imobiliário
formal, comprovando que “o campo de pesquisas que utiliza esta ferramenta
mostra-se sólido e em expansão no Brasil” (GALVÃO et al., 2013, p. 45).
Gnipper e Mikaldo (2007) ressaltam que qualquer inconformidade
normativa dos sistemas prediais de uma edificação podem potencializar
patologias, sejam oriundos de projetos mal elaborados ou da execução.
O sistema mais estudado tem sido o hidrossanitário, por apresentar
maiores índices de falhas relacionadas ao uso. Antoniolli (2003) justifica que,
sob o ponto de vista quantitativo, estes índices evidenciam o fato do sistema
hidrossanitário possuir maior número de componentes envolvidos na sua
execução.
Uma outra questão a ser abordada aqui é o estabelecimento do tempo
de vida útil dos sistemas que compõem o edifício, apresentada pela NBR
15575 (ABNT, 2013), orientando assim as construtoras a disponibilizarem um
programa de manutenção preventiva e corretiva aos usuários, condizente com
o tempo estipulado.
Dessa forma, esse trabalho tem o intuito de estudar o sistema
hidrossanitário

com

a

finalidade

em

aumentar

a

compreensão

do

comportamento em uso desse sistema, visando disponibilizar informações
para auxiliar pesquisadores, projetistas e empresas da construção civil no
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aprimoramento da qualidade das construções habitacionais do segmento
econômico.
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo é apresentado um resumo sobre a evolução que o país

apresentou nos últimos anos, sob o aspecto das políticas habitacionais que
impulsionaram o mercado da construção civil.
Após a contextualização das motivações que alavancaram a produção
efetiva de empreendimentos do segmento econômico, a pesquisa se
encaminha para um viés técnico, vinculando à produção habitacional com as
exigências das leis e normas vigentes no país, focando a aplicação das boas
práticas construtivas na construção civil.
Sob o ponto de vista da escala do edifício, este capítulo aborda ainda,
as ferramentas de Avaliação Pós-Ocupação (APO) como meio para buscar
dados quantitativos e qualitativos do estudo de caso apresentado.
4.1

Empreendimentos MCMV do Segmento Econômico na RMSP
No período de 2009 a 2012, o PMCMV teve um papel determinante na

distribuição habitacional da Região Metropolitana de São Paulo (LIMA, 2015).
Na Figura 2, o autor aponta uma conexão entre a distribuição geográfica e no
estabelecimento do crédito habitacional com a criação do PMCMV, levando-se
em conta a disponibilidade do solo urbano, o custo, a renda da população, a
demanda por imóveis, independente do padrão construtivo.
Figura 2 - Distribuição geográfica da produção
habitacional privada na RMSP entre 2009 - 2011.

Fonte: Lima, 2015 apud Centros de Estudos da
Metrópole e Embraesp.
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Com dados fornecidos pelo Ministério das Cidades, Lima (2015)
elaborou um quadro contendo informações sobre a distribuição geográfica das
unidades habitacionais do PMCMV na RMSP, produzidas na Etapa 1 para
Faixas 1, 2 e 3 no período de 2009 até 2012.
Na Tabela 1, é possível verificar que tanto na RMSP, quanto nos outros
municípios que compõem as sub-regiões, o maior número de unidades
habitacionais construídos foram dedicados à Faixa 2 e 3.
Tabela 1 - Distribuição geográfica das unidades habitacionais do PMCMV –

2009 a 2012.

Fonte: Lima, 2015 apud Ministério das Cidades

Contudo, é possível afirmar que “a compreensão da dinâmica do
mercado econômico ou segmento econômico, requer a utilização de métodos
de investigação adequados ao estudo do mercado imobiliário formal, utilizados
atualmente pelas incorporadoras, os estudos de oferta de mercado,
elaborados por consultores e/ou imobiliárias” (MEYER, 2008, p. 25).
Em relação ao porte dos empreendimentos localizados na RMSP, 59%,
tem entre 101 e 300 unidades habitacionais, enquanto uma pequena parcela,
ou seja, 3% do total têm mais de 500 unidades habitacionais. Isso ocorre
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porque o acesso à terra é mais difícil, tanto em função do valor do solo quanto
da disponibilidade de terrenos nos municípios (LIMA, 2015).
O autor faz um levantamento de tipologias que demonstra haver um
equilíbrio entre duas tipologias principais, ambas verticalizadas: 45% das
unidades habitacionais são constituídas de torres com até 5 pavimentos e
51% em torres mais altas. Há uma porcentagem muito reduzida de
empreendimentos do tipo casa, o que reflete a escassez de terras e a
tendência de formas mais intensivas de uso do solo (LIMA, 2015).
Indo ao encontro do levantamento realizado por Lima (2015), Rolnik
(2014) também destaca maior incidência de tipologias com torres de até 5
pavimentos nas áreas periféricas, enquanto que as torres mais altas
localizam-se nas áreas centrais.
O centro expandido do município de São Paulo por exemplo, não teve
nenhum empreendimento da Faixa 1, contratado até dezembro de 2012. Já os
empreendimentos das Faixas 2 e 3, localizam-se predominantemente na
periferia do centro expandido e nos eixos das linhas férreas que seguem para
a Zona Leste e para o ABC, no eixo do Rio Tamanduateí (ROLNIK, 2014).
4.2

Características dos Projetos e Empreendimentos para o PMCMV
Para a aprovação de empreendimentos do PMCMV, independente das

faixas a que se destina, a CEF traça alguns parâmetros, como por exemplo, a
exigência da aprovação do projeto na prefeitura e o licenciamento ambiental
antecipadamente
Segundo as informações da Cartilha MCMV da CEF (2009), alguns
parâmetros de projeto e localização são fundamentais para a liberação do
projeto do empreendimento, tais como:
“a) número de unidades do empreendimento sob
forma de condomínio: segmentados em número
máximo de 300 unidades; b) Prever solução de
atendimento
comunitários

por

equipamentos

usuais

para

e

serviços

empreendimentos

habitacionais; c) Ocorrência de solo contaminado:
solução de recuperação deve estar aprovada pelo
órgão ambiental; d) Ocorrência de área de proteção
permanente

(ambiental)

ou

de

proteção

do

patrimônio histórico: deve haver licença para a
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intervenção; e) Ocorrência de área com risco de
erosão, recalque por adensamento de solo ou
desmoronamento: deve ser apresentada solução
técnica; f) Ocorrência de terreno alagadiço, sujeito a
inundação

ou

variação

de

marés:

deve

ser

apresentada solução técnica considerando período
de recorrência superior a 50 anos; g) Serviços
públicos:

devem

iluminação,

coleta

estar
de

disponíveis
lixo;

h)

transporte,

Devem

estar

contemplados: abastecimento de água e energia,
solução de esgotamento sanitário e drenagem
pluvial, vias de acesso e circulação pavimentadas,
calçadas, guias e sarjetas; i) soleira de entrada da
edificação: deve estar em cota superior ao terreno; j)
solução de drenagem para lotes com nível abaixo do
nível da rua e no fundo de lotes em declive; k) Deve
haver contenção de aterro para proteção de terreno
contíguo; l) Deve haver contenção de terreno
contíguo em cota superior ao empreendimento; m)
Ocorrência de talude superior a 1,00m: prever
contenção ou proteção vegetal, quando a situação
permitir; n) Ocorrência de talude com inclinação
maior que 45º para aterro e 60º para corte: deve ser
apresentada

comprovação

de

estabilidade;

o)

Ocorrência de talude com desnível maior que 3,00m:
deve ser apresentada solução técnica com bermas,
canaletas para drenagem e demais estruturas de
estabilização; p)Proximidade de talude: observar
distância da edificação ao pé ou crista do talude
maior que o desnível e não inferior a 1,50m; q)
Desníveis

superiores

a

1,50m

próximos

a

circulações: prever guarda-corpo” (CEF, 2009, p.27
e 28).

Em relação à parte interna das unidades privativas, o pé direito deve ter
no mínimo 2,30m de altura, considerando o forro de gesso rebaixado no
banheiro, cozinha, área de serviço e circulação. Nos demais ambientes, como
quartos e sala, o pé direito mínimo deve ser de 2,50m (CEF, 2009).
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No que diz respeito à acessibilidade, “deve ser apresentado um projeto
específico para circulação nas áreas de uso comum, além de rota acessível
da unidade habitacional térrea, com calçadas e rampas nas dimensões
adequadas, de acordo com a NBR 9050:2004”(CEF, 2009, p.28).
Ainda sobre a acessibilidade nos empreendimentos, “é obrigatória a
existência de:
“banheiros destinados a deficientes nas áreas de
lazer do empreendimento e a rota acessível inclui a
adequação do espaço físico, bem como a instalação
de sinalização e diferenciação de piso. Todas as UH
devem permitir adaptações posteriores diferenciadas
de acordo com as necessidades e deficiências dos
beneficiários.

A

disponibilização

de

unidades

adaptadas ao uso por pessoas com deficiência, com
mobilidade reduzida e idosos, deverá ocorrer de
acordo com a demanda, e na ausência de legislação
municipal

ou

estadual

que

estabeleça

regra

específica, no mínimo 3% das UH serão adaptadas
ao uso dessas pessoas” (CEF, 2009, p.28).

Em relação à segurança do empreendimento, é obrigatório o
fechamento de divisas em condomínios com muro ou alambrado com altura
mínima de 1,80m e a iluminação deve estar inserida no projeto das áreas
comuns do empreendimento (CEF, 2009).
Segundo a CEF (2009), existe um serviço disponibilizado pelo site do
PMCMV, onde dos proprietários que adquiriram seus imóveis no PMCMV,
acessam um canal de comunicação chamado “De olho na Qualidade”,
podendo o síndico ou morador registrar as reclamações sobre as condições
do seu imóvel e, assim, exigir providências das construtoras.
As reclamações recebidas são encaminhadas diretamente aos
construtores, que devem emitir um laudo de contestação ou resolver o
problema no menor tempo possível. Caso fiquem constatados vícios
construtivos, como a utilização ou aplicação incorreta de materiais, as
construtoras, seus sócios, dirigentes e responsáveis técnicos ficam impedidos
de realizar novas operações de crédito até que o problema que deu origem ao
apontamento seja solucionado (CEF, Website, acesso em julho de 2016).
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Quando

há

omissão

do

construtor,

a

CEF

adota

sanções

administrativas, como o bloqueio de novas contratações habitacionais, até a
solução dos problemas caso a responsabilidade seja do construtor, garantindo
ao consumidor a resolução dos problemas apresentados(CEF, Website,
acesso em julho de 2016).
Em relação ao cumprimento dos prazos de garantia pelas construtoras,
a CEF adota as legislações vigentes, como o Código Civil (Lei 10.406/02) e a
Norma de Desempenho da ABNT (2013)(CEF, Website, acesso em julho de
2016).
Para auxiliar nesta questão, o Quadro 3 apresenta uma lista de
verificação de não conformidades é apresentada aos proprietários de qualquer
imóvel adquirido pelo PMCMV, para que se atentem aos detalhes de sua nova
moradia (CEF, 2009):
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Quadro 03 - Lista de não conformidades a serem observadas no momento da
entrega do imóvel ao proprietário
SISTEMA
CONSTRUTIVO

NÃO CONFORMIDADES

ESTRUTURA

Verificar a existência de rachaduras nas paredes internas e externas, no piso, no
teto ou nos muros
Verificar se os peitoris, soleiras e filetes estão quebrados ou trincados, e se os
peitoris têm caimento para o lado de fora
Verificar se há vidro solto, trincado ou quebrado nas janelas
Verificar a presença de piso - obrigatório nos imóveis para famílias de Faixa I (FAR)

Verificar se as cerâmicas ou azulejos não estão soltos, trincados ou quebrados e
se a pintura não apresenta falhas de acabamento
PAREDES, PISO Verificar se existem falhas de preenchimento no rejunte de pisos e azulejos, se há
E TETO
rodapé solto, trincado ou quebrado
Verificar se existe a presença de umidade, mofo ou sinal de infiltração
Verificar se o piso do box do banheiro apresenta caimento para o ralo, permitindo o
escoamento da água
Verificar o funcionamento das fechaduras e dos trincos, se a maçaneta gira com
facilidade e se a tranca da janela fecha totalmente
Manualmente, verificar se as portas e janelas funcionam bem, se não estão
PORTAS E
empenadas ou apresentam frestas e se abrem e fecham sem trancar ou raspam
JANELAS
no piso
Verificar se o acabamento e a pintura das portas, marcos e guarnições apresentam
falhas de acabamento
Observar se as janelas têm rejunte com material tipo silicone no lado de fora
Verificar se existem telhas soltas, trincadas ou quebradas, deformações no telhado
(desalinhado, empenado, corroído ou com sinais de caruncho ou cupins) e marcas
PARTE EXTERNA de goteira no forro ou laje
(Casas Térreas) Verificar se as calhas e rufos estão bem fixados
Nas calçadas de proteção e de acesso ao imóvel, olhe se há trechos soltos,
trincados ou quebrados
Verificar se as tomadas, os interruptores e o quadro de disjuntores estão
corretamente fixados na superfície da parede e se a porta do quadro abre e fecha
perfeitamente
INSTALAÇÕES Conferir se os circuitos (iluminação, chuveiro e tomadas) estão identificados no
ELÉTRICAS
quadro de disjuntores
Após a ligação da energia, ligar lâmpadas, interruptores e tomadas e observar
funcionam;
Ao tomar banho, verificar se o disjuntor do circuito do chuveiro não desarma.
Verificar se vaso sanitário, pia, tanque e bancada da cozinha estão firmes, bem
assentados e se não estão manchados, trincados ou quebrados
INSTALAÇÕES DE Fazer um teste para ver se a água sai limpa das torneiras e para o vaso sanitário
ÁGUA FRIA
Abrir as torneiras para verificar vazamentos nos registros, torneiras e sifões e veja
se o vaso sanitário está funcionando normalmente
Verificar o acabamento dos registros e torneiras
Observar se as tampas das caixas de passagem e de gordura estão bem
INSTALAÇÕES DE
assentadas, sem quebras ou trincas (casas térreas)
ESGOTO
Verificar se existe mau cheiro nos banheiros ou cozinha provenientes dos ralos

Fonte: CEF, 2009, elaborado pela autora.

4.3

Referências Normativas do Sistema Hidrossanitário
Esta parte do trabalho aborda o sistema predial hidrossanitário em

edificações habitacionais do segmento econômico e procurou buscar bases
bibliográficas para compreender seu estado de arte.
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O sistema predial hidrossanitário compreende água fria, água quente,
esgoto e águas pluviais. O subsistema de abastecimento de água quente não
é abordado neste trabalho devido ao fato de não fazer parte do sistema
hidrossanitário apresentado no estudo de caso.
No caso dos sistemas de abastecimento a gás, combate ao fogo e
elétrico, poucas bibliografias relacionadas ao assunto foram localizadas,
especialmente voltadas às construções de edifício do segmento econômico de
até 5 pavimentos.
Bibliografias pesquisadas sobre HIS, com a mesma tipologia que o
estudo

de

caso

deste

trabalho

apresenta,

deram

suporte

para

o

esclarecimento sobre o funcionamento dos sistemas, especialmente no que
diz respeito ao SPHS.
Pesquisas

voltadas

à

edificações

residenciais

com

múltiplos

pavimentos, como a de Gnipper e Mikaldo (2010), contribuíram com
informações sobre o desempenho do sistema hidrossanitário em 24 edifícios
residenciais localizados em Curitiba - PR, representando um pequeno
universo amostral.
A maioria dos problemas concentravam-se nos subsistemas de água
fria, esgoto, água pluviais, além dos subsistemas de combate a incêndio e
abastecimento a gás. Os autores afirmam que mesmo sendo uma pequena
amostragem, os resultados podem contribuir para uma ação preventiva
durante a etapa do projeto de novas edificações, por exemplo.
Martins et al. (2003) alegam que estudos de falhas na área da
engenharia de uma forma geral, vem adquirindo atenção após a vigência do
código de defesa do consumidor e código civil (Lei 10.406 de 2002) pelo fato
da relação de consumo implicado na aquisição de uma edificação.
4.4

Norma de Desempenho – NBR 15575:2013
Em 2013, a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou

a NBR 15575 - Edificações habitacionais – Desempenho, com o objetivo de
promover a garantia do atendimento às exigências dos usuários de
edificações habitacionais independente de seus portes e características.
Cordovil (2013) define que a divisão na norma se fundamenta na
abordagem do edifício em duas formas: em um primeiro momento, o
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desempenho é avaliado através da interação dos elementos da construção.
Em outro momento,

a abordagem é feita em cada sistema de forma

separada, avaliando o desempenho por itens e de acordo com as exigências
das normas prescritivas (Cordovil, 2013).
A característica fundamental da NBR 15575 está nas “exigências dos
usuários no tocante ao edifício habitacional e seus sistemas, quanto ao seu
comportamento em uso, não dando ênfase às prescrições de como os
sistemas são construídos” (ABNT, 2013, pág. 3).
Essas exigências são traduzidas, segundo a NBR 15575:2013, por
meio

de

requisitos

e

critérios,

estes,

considerados

como

sendo

complementares às normas prescritivas, visando o uso simultâneo de todas. A
abordagem da NBR 15575 explora conceitos que:
“muitas vezes não são considerados em Normas
prescritivas específicas, como, por exemplo, a
durabilidade dos sistemas, a manutenibilidade da
edificação e o conforto tátil e antropodinâmico dos
usuários.

No

caso

de

conflito,

diferença

ou

divergência de critérios ou métodos entre as normas
prescritivas, deve-se atender a todos os critérios e
métodos de todas as normas envolvidas” (ABNT,
2013, p. 3).

A NBR 15.575 – Parte 1, apresenta os requisitos gerais comuns de
todos os sistemas construtivos, exigindo as interações e interfaces entre eles.
No que diz respeito às exigências do usuário, os requisitos e critérios
apresentados na norma devem atender aos fatores relativos à: segurança,
habitabilidade e sustentabilidade (ABNT, 2013, p.3), conforme apresentado no
Quadro 4, que considerou estes requisitos e critérios, voltados ao sistema
hidrossanitário na realização desta pesquisa.
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Quadro 4 - Relação das exigências gerais do usuário preconizadas na NBR 15575 –
Parte 1
EXIGÊNCIAS GERAIS DO USUÁRIO

Segurança no Uso e operação

REQUISITOS

CRITÉRIOS

Segurança na utilização do imóvel

Segurança na utilização dos sistemas

Segurança na utilização das instalações
Segurança das instalações
Estanqueidade a fontes de umidade externas à
Estanqueidade à água da chuva e à
edificação
umidade do solo e do lençol freático
Estanqueidade a fontes de umidade internas à
Estanqueidade à água utilizada na
edificação
operação e manutenção do imóvel

Estanqueidade

Vida útil do projeto do edifício e dos sistemas que
o compõem

Durabilidade
Manutenibilidade
Saúde, higiene e qualidade do ar

Impacto ambiental

Vida útil de projeto
Durabilidade do edifício e seus sistemas

Manutenibilidade do edifício e de seus sistemas

Facilidades ou meio de acessos

Proliferação de microorganismos

Legislação vigente

Poluentes na atmosfera interna à habitação

Legislação vigente

Consumo de água e deposição de esgotos no
uso e ocupação da habitação

Utilização e reúso de água

Fonte: Adaptação conforme ABNT, 2013

Conforme apresentado na Quadro 5, as exigências dos usuários
voltadas ao desempenho dos sistemas hidrossanitários são definidas como:
segurança, habitabilidade e sustentabilidade, e respectivamente na última
coluna, estão caracterizados os fatores considerados, correspondentes às
exigências.
Quadro 5 - Relação dos requisitos e critérios voltados ao sistema
hidrossanitário de uma edificação
REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA O SPHS - NBR 15575-6

SEGURANÇA
CONTRA
INCÊNDIO
SEGURANÇA NO USO E
OPERAÇÃO

REQUISITOS

Resistencia mecânica dos sistemas
hidrossanitários e intalações

CRITÉRIOS

Tubulações suspensas
Tubulação enterrada
Tubulações embutidas
Sobrepressão máxima no fechamento de válvulas de
descargas

Solicitações dinâmicas dos sistemas
hidrossanitários

Combate ao incêndio com água

Altura nanométrica máxima
Sobrepressão máxima quando da parada de bombas de
recalque
Resistências a impactos de tubulações aparentes
Reserva de água para o combate ao incendio

Combate ao incêndio com extintores

Tipo e posicionamento dos extintores

Evitar propagação das chamas entre
pavimentos

Evitar propagação das chamas

Risco de choques elétricos e queimaduras

Aterramento das instalações, aquecedores,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Corrente de fuga em equipamentos

Risco de explosão, queimaduras ou
intoxicação por gás

Instalação de equipamentos a gás combustível
Prevenção de ferimentos

Permitir utilização segura aos usuários
Resistência mecânica de peças e aparelhos sanitários
Estanqueidade de água das instalações de água

ESTANQUEIDADE

SEGURANÇA

SEGURANÇA ESTRUTURAL

EXIGÊNCIAS DO USUÁRIO

Estanqueidade à água de peças de utilização
Estanqueidade das instalações dos sistema
hidrossanitários de água fria e água quente Estanqueidade das instalações de esgoto e de águas
pluviais

I

SE

SEGURANÇA NO USO E
OPERAÇÃO

Continuação:

Evitar propagação das chamas entre
pavimentos

Risco de choques elétricos e queimaduras

Evitar propagação das chamas
Aterramento das instalações, aquecedores,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Corrente de fuga em equipamentos

Risco de explosão, queimaduras ou
intoxicação por gás
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Instalação de equipamentos a gás combustível
Prevenção de ferimentos

Permitir utilização segura aos usuários
Resistência mecânica de peças e aparelhos sanitários

ESTANQUEIDADE

Estanqueidade de água das instalações de água
Estanqueidade à água de peças de utilização
Estanqueidade das instalações dos sistema
hidrossanitários de água fria e água quente Estanqueidade das instalações de esgoto e de águas
pluviais

DESEMPENH
O ACÚSTICO

Estanqueidade à água das calhas
Velocidade de escoamento da água
Limitação de ruídos
Ruídos gerados por vibrações

DURABILIDADE E
MANUTENIBILIDADE
SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR
FUNCIONALIDAD
E
ACESSIBILIDADE

HABITABILIDADE

Critério para vida útil de projeto - tabela 14-1
Vida útil de projeto e das instalações
hidrossanitárias

Manutenibilidade das instalações
hidráulicas, esgoto e águas pluviais

Contaminação da água a partir dos
componentes das instalações

Durabilidade dos sistemas, elementos , componentes
e instalação
Inspeções em tubulações de esgoto e águas pluviais
Manual de operação, uso e manutenção das
instalações hidrossanitárias
Independência do sistema de água
Contaminação biológica da água na instalação de água
potável
Risco de contaminação biológica das tubulações
Risco de estagnação da água

Contaminação da água potável do sistema
predial
Contaminação por refluxo de água
Ausência de odores provenientes da
instalação de esgoto
Contaminação do ar ambiente pelos
equipamentos
Funcionamento das instalações de água
Funcionamento das instalações de esgoto
Funcionamento das instalações de águas
pluviais

CONFORTO TÁTIL E
Conforto na operação dos sistemas prediais
ANTROPODINÂMICO

Tubulações e componentes de água potável enterradas
Separação atmosférica
Estanqueidade aos gases
Teor de poluentes
Dimensionamento da instalação de água fria
Funcionamento dos dispositivos de descarga
Dimensionamento das instalações de esgoto
Dimensionamento de calhas e condutores

Adaptação ergonômica dos equipamentos

Consumo de água em bacias sanitárias
ADEQUAÇÃO
AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE

Projeto e execuçaõ das instalações sanitárias

Uso racional de água

Contaminação do solo e lençol freático

Fluxo de água em peças de utilização
Tratamento e disposição de efluentes

Fonte: Adaptação pela autora conforme ABNT, 2013

Segundo a NBR 15575 - Parte 6, “as instalações hidrossanitárias são
responsáveis pelas condições de saúde e higiene requeridas para a
habitação, além de apoiarem todas as funções humanas nela desenvolvidas
(cocção de alimentos, higiene pessoal, condução de esgotos e águas
servidas)” (ABNT, 2013, p.15).
O sistema hidrossanitário é o que possui maior contato com o usuário e
seu mau funcionamento pode gerar problemas sérios ao bem estar físico e
psicológico do ser humano (GNIPPER, 2010).
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Pesquisas

realizadas

em

edifícios

habitacionais

residenciais

multifamiliares mostram que é possível detectar um elevado índice de falhas,
especialmente em subsistemas prediais de água fria e esgoto sanitário
(AMORIM, 1997).
As exigências do usuário para o SPHS definida pela NBR 15575:2013,
durante o uso da edificação são: segurança estrutural; segurança contra
incêndio; segurança no uso e operação; estanqueidade; desempenho
acústico; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade;
conforto tátil e antropodinâmico; durabilidade e manutenibilidade e adequação
ambiental.
Como a norma preconiza, o sistema hidrossanitário deve resistir às
solicitações mecânicas durante o uso, mantendo sua integridade para as
tubulações enterradas por meio de berços e envelopamentos. Para as
tubulações embutidas, não devem ser danificadas por meio de ações externas
(ABNT, 2013).
As tubulações não podem provocar golpes e vibrações que impliquem
risco à sua estabilidade estrutural, as válvulas de descarga e torneiras tipo
monocomando, não podem provocar pressões no fechamento e o sistema
deve atender a altura manométrica definida na NBR 5626 (ABNT, 2013).
Em relação à segurança contra incêndio, apesar de não ser o foco
deste trabalho, é importante ressaltar que, o reservatório de água deverá
conter volume necessário para o combate ao incêndio, além do abastecimento
normal de consumo (ABNT, 2013).
Quanto a segurança no uso e na operação do sistema, a NBR 15575
define que “as peças e componentes não podem possuir cantos vivos ou
superfícies ásperas, permitindo a utilização segura dos usuários”(ABNT, 2013,
p. 27).
No tocante à estanqueidade, as tubulações, peças e metais não podem
apresentar vazamentos quando submetidas a pressão por um período de até
1 hora. As tubulações dos sistemas de esgoto sanitário e de águas pluviais,
também não devem apresentar vazamentos.
Os requisitos referentes à saúde, higiene e qualidade do ar, exigem que
o sistema não reproduza ruídos dentro dos limites estabelecidos, e que não
cause um desconforto ao usuário no ambiente em questão (ABNT, 2013).
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Grande parte das situações geradoras de ruído pode ser evitada na
concepção de projeto, onde podem ser levados em consideração os requisitos
e critérios de desempenho que proporcionem conforto acústico, com execução
responsável dos sistemas envolvidos, além do emprego de materiais,
componentes e aparelhos com procedimentos confiáveis (CONCEIÇÃO,
2007).
A exigência referente à necessidade do usuário de que o ar respirado
seja livre de odores desagradáveis. Normalmente, as causas da presença de
odores desagradáveis podem estar nos sifões dos aparelhos sanitários,
quando mal elaborados em projetos ou por algum evento que prejudique o
fecho hídrico, como evaporação, auto sifonagem e sifonagem induzida
(CONCEIÇÃO, 2007).
Deve-se evitar a contaminação das tubulações com substâncias tóxicas
ou impurezas, nem permitir o desenvolvimento de bactérias, além disso, todo
componente de instalação aparente deve ser fabricado com material lavável e
impermeável para evitar a impregnação de sujeira ou desenvolvimento de
bactérias ou atividades biológicas” (ABNT, 2013, p.20).Os requisitos e critérios
definidos na NBR 15575, em relação ao conforto tátil e antropodinâmico para
o SPHS é definido pela “utilização das peças, como registros de manobra, que
devem possuir volantes ou dispositivos com formato e dimensões que
proporcionem torque ou força de acionamento de acordo com as normas de
especificação de cada produto, além de serem isentos de rebarbas,
rugosidades ou ressaltos que possam causar ferimentos” (ABNT, 2013, p.24).
“Os componentes do sistema de instalação enterrados devem ser
protegidos contra a entrada de animais ou corpos estranhos, bem como de
líquidos que possam contaminar a água potável, em conformidade com as
ABNT NBR 5626 e ABNT NBR 8160” (ABNT, 2013, p. 20).
A separação atmosférica por ventosas ou dispositivos quebradores de
vácuo devem impedir o refluxo ou a retrossifonagem. O sistema de esgotos
sanitários deve ser projetado de forma a não permitir a retrossifonagem ou
quebra do selo hídrico de forma a impedir o retorno de gases aos ambientes
sanitários (ABNT, 2013, p.22).
Referente à funcionalidade e acessibilidade do SPHS, é preconizado
que os dimensionamento da instalação de água fria atendam às necessidades
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de abastecimento, no que diz respeito à pressão, vazão e volume compatíveis
com o uso (ABNT, 2013).
“Os dispositivos de descarga devem atender no que se refere à vazão e
ao volume da descarga. O sistema predial de esgoto deve coletar e afastar
nas vazões com que normalmente são descarregados os aparelhos sem que
haja transbordamento, acúmulo na instalação, contaminação do solo ou
retorno a aparelhos não utilizados” (ABNT, 2013, p.24).
As bacias sanitárias, devem possuir vazões que permitam tornar o mais
eficiente possível o uso da água nele utilizadas, o que implica na redução do
consumo de água a valores mínimos necessários e suficientes para o bom
funcionamento dessas peças e para atendimento dos requisitos do usuário
(ABNT, 2013, p.24).
“Em relação aos sistemas prediais de esgoto sanitário devem estar
ligados à rede pública de esgoto ou a um sistema localizado de tratamento e
disposição de efluentes” (ABNT, 2013, p.24).
Quanto a durabilidade e a manutenibilidade do SPHS, a norma define
que é necessário manter a funcionalidade do sistema durante a vida útil de
projeto especificados na parte 1 da NBR 15575, ou seja, no mínimo 20 anos
desde que sejam cumpridos à exigências em relação à manutenção (ABNT,
2013).
No tocante às tubulações de esgoto e de águas pluviais, “devem ser
previstos dispositivos de inspeção para que qualquer ponto da tubulação
possa ser atingido por uma haste flexível” ( ABNT, 2013, p. 20).
Em relação ao manual de uso, operação e manutenção das instalações
do SPHS, a norma define que o fornecedor do sistema e dos elementos ou
componentes que compõem a edificação habitacional devem especificar todas
as condições de uso, operação e manutenção. A elaboração deste manual
deverá atender as diretrizes contidas na ABNT NBR 14037- Diretrizes para
elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações, e a
NBR 5674 – Manutenção de edificações - Procedimentos (ABNT, 2013, p. 20).
Quanto às instalações do subsistema de coleta de águas pluviais, a
norma preconiza que as calhas e condutores devem suportar a vazão de
acordo com o cálculo realizado em projeto, considerando a intensidade de
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chuva adotada para a localidade e para um certo período de retorno (ABNT,
2013).
Considerando a prescrição da NBR 10844 (ABNT, 1989), o subsistema
também deve: a) recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos
pelos dispositivos legais; b) ser estanques; c) permitir a limpeza e
desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação;
d) absorver os esforços provocados pelas variações
térmicas a que estão submetidas; e)quando passivas
de choques mecânicos, ser constituídas de materiais
resistentes a estes choques; f) nos componentes
expostos, utilizar materiais resistentes às intempéries;
g) nos componentes em contato com outros materiais
de construção, utilizar materiais compatíveis; h) não
provocar ruídos excessivos; i) resistir às pressões a que
podem estar sujeitas; j) ser fixadas de maneira a
assegurar resistência e durabilidade” (ABNT, 1989, p.
3).

No caso da edificação possuir dois sistemas de cobertura, ou seja, laje
e telhado, a NBR 10844 não especifica claramente em como deve ser previsto
em projeto, ambos os sistemas, não considerando entretanto, a possibilidade
de haver vazamentos de águas pluviais por meio do telhamento, ou pela
ausência do desempenho esperado do sistema de captação, resultando o
encaminhamento da água até a laje executada.
No entanto, este trabalho considera os itens prescritos na NBR 10844,
onde as lajes devem ser projetadas para evitar empoçamento, além disso, a
laje deve ter “declividade mínima de 0,5%, de modo que seja garantido o
escoamento das águas pluviais, até os pontos de drenagem previstos, ou
seja, os ralos de captação” (ABNT, 1989, pag. 6).
Ainda sobre possíveis vazamentos originados ao longo das calhas, a
norma prescreve que extravasores podem ser previstos como medida
adicional de segurança. Nestes casos, eles devem descarregar em locais
adequados.
Em relação aos pontos de drenagem, ou seja, ralos planos ou
hemisféricos, a fim de evitar a obstrução de um único ponto, é recomendável
que a laje tenha no mínimo, dois pontos de drenagem. Nas lajes com
superfícies maiores, para garantir o escoamento correto, deve haver uma
subdivisão em áreas menores com caimentos de orientações diferentes, para
evitar grandes percursos de água (ABNT, 1989).
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A fixação das calhas de beiral e platibanda devem, sempre que
possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura,
obedecendo uniformemente a inclinação, com valor mínimo de 0,5% (ABNT,
1989).
Segundo a NBR 10844, os condutores verticais devem ser projetados,
sempre que possível, em uma só prumada e, quando houver necessidade de
desvio, devem ser usadas curvas de 90 graus, de raio longo ou curvas de 45
graus, devendo ser previstas peças de inspeção. Podem ser colocados
externa e internamente ao edifício, levando em consideração o projeto, o uso,
a ocupação do edifício e o material dos condutores, além disso, o diâmetro
interno mínimo dos condutores verticais de seção circular deve ser de 70mm
(ABNT, 1989).
Os condutores horizontais, de acordo com a prescrição, “devem ser
projetados sempre que possível, com declividade uniforme, com valor mínimo
de 0,5%. Nas tubulações aparentes, devem ser previstas inspeções sempre
que houver conexões
com outra tubulação, mudança de declividade,
mudança de direção e ainda a cada trecho de 20m
nos percursos retilíneos” (ABNT, 1989, pag. 7).

As tubulações enterradas, “devem ser previstas caixas de areia sempre
que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança
de direção e ainda a cada trecho de 20m nos percursos retilíneos” (ABNT,
1989, pag.9).
4.4.1 Durabilidade dos Sistemas
Durabilidade de um produto é a capacidade de ele manter as suas
propriedades ao longo do tempo sob condições normais de utilização.
A durabilidade também é um requisito essencial exigido pelo Código de
Defesa do Consumidor para estabelecer as responsabilidades inerentes ao
fornecimento de um produto ou serviço com vícios que alterem a qualidade
dos mesmos e que possam torna-los impróprios ao consumo ou lhes
diminuam o valor ( Art. 18, 20 e 24 do CDC).
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A durabilidade é um critério recomendado pela norma de desempenho
como uma exigência geral do usuário em relação a todos os sistemas
construtivos envolvidos na edificação.
Santos e Beber (2006) apud Gnipper (2010), conceituam a durabilidade
como a capacidade de um produto, componente montagem ou construção
manter a condição de poder ser utilizado em uma função específica durante
um período pré-determinado de tempo (serviceability).
Tannous, 2003 afirma que, durabilidade também pode ser entendida,
como a resistência de um material ou componente à deterioração ou
degradação, ou seja, à perda progressiva de suas qualidades, necessárias
para prestar as funções a que foi destinado no edifício.
Em outras palavras, pode ser conceituada como período de tempo em
que um produto se mantém em condições satisfatórias de uso, em que atende
aos correspondentes requisitos de desempenho, garantia e operação normal,
condicionados ou não a processos de manutenções (TANNOUS, 2003).
Para o IBAPE – SP (2002), degradação difere de deterioração,
sugerindo que degradação é o desgaste dos componentes e sistemas das
edificações em decorrência do tempo, uso e interferências do meio, enquanto
que deterioração seria um desgaste consequente de uso ou manutenção
inadequados.
O requisito relacionado à durabilidade e manutenibilidade aplicados ao
sistemas prediais, abordam critérios sobre vida útil do projeto (VUP) e
manutenibilidade do edifício e seus sistemas, envolvendo os critérios de vida
útil do projeto e durabilidade, além de facilidades ou meios de acessos,
conforme apresentado no quadro.
A VUP (Vida Útil de Projeto) pode ser determinada aplicando-se três
conceitos:
“o efeito que uma falha no desempenho do
subsistema ou elemento acarreta; a maior facilidade
ou dificuldade de manutenção e reparação em caso
de falha no desempenho; o custo de correção da
falha, considerando-se inclusive o custo de correção
de outros subsistemas ou elementos” (ABNT, 2013,
p.43).
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A NBR 15575 recomenda a VUP mínima para as diversas partes do
edifício, e deve ser estabelecida na fase de concepção do projeto, de acordo
com a NBR 15575 (ABNT, 2013), mas, para que possa ser atingida, é
necessário que sejam observados, simultaneamente, todos os seguintes
aspectos:
“a. emprego de componentes e materiais de
qualidade compatível com a VUP; b. execução com
técnicas e métodos que possibilitem a obtenção da
VUP; c. cumprimento em sua totalidade dos
programas de manutenção corretiva e preventiva; d.
atendimento aos cuidados preestabelecidos para se
fazer um uso correto do edifício; e. utilização do
edifício em concordância ao que foi previsto em
projeto” (ABNT, 2013, p.45).

A NBR 15575 indica parâmetros sobre o tempo de VUP para alguns
sistemas

e

elementos,

desde

que

sejam

atendidas

as

exigências

apresentadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção entregue ao
usuário, elaborado em atendimento à norma NBR 14037 e que também sejam
cumpridos os processos de manutenção segundo a NBR 5674 pelo usuário,
especificados também no manual (ABNT, 2013).
No Quadro 6, são exemplificados o tempo de VUP para os sistemas
prediais pela NBR 15575. Para os coletores de águas pluviais, o prazo mínimo
de VUP é de 20 anos. Para outros componentes como rufos, calhas internas,
etc., o tempo de VUP é de 8 anos no mínimo.
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Quadro 6 - Estimativa de VUP aplicado aos sistemas prediais – Anexo C-6
PARTE DA EDIFICAÇÃO

VUP (anos)
Mínimo
Máximo

Estrutura da cobertura e coletores de águas pluviais embutidos;

≥20

≥30

Telhamento;

≥13

≥20

Calhas de Beiral e coletores de águas pluviais aparentes,
subcoberturas facilmente substituíveis;

≥4

≥6

Rufos, calhas internas e demais complementos (de ventilação,
iluminação, vedação);

≥8

≥12

Tubulações e demais componentes (inclui registros e válvulas)
de instalações hidrossanitárias, de gás, de combate à incêndio,
de águas pluviais e elétricos;

≥20

≥30

Reservatórios de água não facilmente substituíveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem não acessíveis e demais elementos e componentes de
difícil manutenção e ou substituição;

≥13

≥20

Componentes desgastáveis e de substituição periódica, como
gaxetas, vedações, guarnições e outros;

≥3

≥4

Tubulações e demais componentes

≥4

≥6

Aparelhos e componentes de instalações facilmente
substituíveis como louças, torneiras, sifões, engates flexíveis e
demais metais sanitários, sprinklers, mangueiras, interruptores,
tomadas, disjuntores, luminárias, tampas de caixas, fiação e
outros

≥3

≥4

Reservatório de água

≥8

≥12

Médio custo de
manutenção

Equipamentos de recalque, pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incêndio e outros

≥8

≥12

Alto custo de manutenção

Equipamentos de calefação, transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros

≥13

≥20

Instalações prediais embutidas em vedações
e manuteníveis apenas por quebra das
vedações ou dos revestimentos (inclusive
forro falsos e pisos elevados não acessíveis)

Instalações aparentes ou em espaços de fácil
acesso

Equipamentos
funcionais
manuteníveis e
substituíveis

EXEMPLOS

Fonte: ABNT, 2013

Para instalações aparentes ou que estejam num local de fácil acesso, a
VUP estipulado é de 4 a 8 anos, no mínimo. Para equipamentos funcionais
que possuem um custo médio para sua manutenção, como por exemplo,
equipamentos de combate a incêndio, a VUP é de 8 anos no mínimo.
Outro ponto considerado importante é a definição de responsabilidades
direcionadas ao construtor e/ou incorporador, além dos projetistas envolvidos
com a edificação, dentro de suas respectivas competências como por
exemplo, a informação e identificação dos riscos previsíveis na época do
projeto, devendo o incorporador neste caso, providenciar os estudos técnicos
requeridos e alimentar os diferentes projetistas com as informações
necessárias (ABNT, 2013).
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4.4.2 Vida Útil e Garantia
A vida útil de uma edificação é considerada como uma medida temporal
da durabilidade de seus sistemas de suas partes (subsistemas, elementos,
componentes).
Diferentemente, a vida útil de Projeto (VUP) é a durabilidade prevista
para um determinado bem de consumo, nesse caso, a edificação e é definida
pelo incorporador e/ou proprietário, projetista que a expressa previamente. De
acordo com que a norma de desempenho apresenta, a vida útil de projeto é
uma decisão antecipada de quanto tempo deverá durar a edificação e serve
como base para balizar o processo de construção do empreendimento.
Por outro lado, o usuário deve se responsabilizar pelo atendimento de
todos os programas de manutenção corretiva e preventiva, zelar e fazer o uso
correto da edificação e utilizar o edifício de acordo com o que foi definido em
projeto. Com isso, a VUP do sistema hidrossanitário de uma edificação,
poderá manter seu desempenho mínimo de 20 anos (ABNT, 2013).
São exemplificados no Quadro 7, o tempo previsto sugerido pela norma
de desempenho aos sistemas, elementos, componentes e instalações
hidrossanitárias, comumente adotados por incorporadoras.
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Quadro 7 - Exemplos de VUP (anos) em partes da edificação que
envolve o sistema hidrossanitário, sugeridos pela NBR 15575 – Anexo
C
PARTE DA EDIFICAÇÃO

Cobertura

Impermeabilização
manutenível apenas com
quebra dos revestimentos

Instalações prediais
embutidas em vedações e
manuteníveis apenas por
quebra das vedações ou
dos revestimentos
(inclusive forros falsos e
pisos elevados não
acessíveis)

EXEMPLOS

Estrutura da cobertura e coletores de águas
pluviais embutidos
Telhamento
Calhas de beiral e coletores de águas
pluviais aparentes, subcoberturas
facilmente substituíveis
Rufos, calhas internas e demais
complementos (ventilação, iluminação e
vedação)
Impermeabilização de caixa d'água,
jardineiras, áreas externas com jardins,
coberturas não utilizáveis, calhas e outros
Tubulações e demais componentes (inclui
registros e válvulas) de instalações
hidrossanitários, de gás, de combate a
incêndio, de águas pluviais, elétricos
Reservatórios de água não facilmente
substituíveis, redes alimentadoras e
coletoras, fossas sépticas e negras, sistema
de drenagem não acessíveis e demais
elementos e componentes de difícil
manutenção e/ou correção
Componentes desgastáveis e de
substituição periódica, como gaxetas,
vedações, guarnições e outros

Tubulações e demais componentes
Aparelhos e componentes de instalações
facilmente substituíveis como louças,
Instalações aparentes ou
torneiras, sifões, engates flexíveis e demais
em espaços de fácil acesso
metais sanitários, sprinklers, mangueiras,
interruptores, tomadas, disjuntores,
luminárias, tampas de caixas, fiação e outros

VUP (Anos)
Mínimo

Superior

≥ 20

≥ 30

≥ 13

≥ 20

≥4

≥6

≥8

≥ 12

≥8

≥ 12

≥ 20

≥ 30

≥ 13

≥ 20

≥3

≥4

≥4

≥6

≥8

≥ 12

Fonte: ABNT, 2013

Para sistemas ou elementos da edificação que não constam na tabela
apresentada pela norma, recomenda-se que o construtor faça uma pesquisa e
determine a vida útil, além de fazer constar no manual de uso e operação
(ABNT, 2013).
No tocante à garantia, os seus prazos estão diretamente ligados à VUP,
porém, a necessidade de aplicação deste termo se realizará durante a VU da
edificação, ou seja, o desempenho dos sistemas que compõem a edificação
dependerá das condições de uso para o qual foi projetado.
A contagem dos prazos de garantia do sistema hidrossanitário,
indicados no Quadro 8, inicia-se a partir da expedição do “Auto de Conclusão”,
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denominado “Habite-se”, devendo ser acrescido em 25% ou mais no tempo,
para um nível intermediário e 50% ou mais, para um nível superior”(ABNT,
2013, p.49).
Quadro 8 - Prazos de garantia recomendado pela NBR 15575 ao sistema
hidrossanitário
SISTEMAS, ELEMENTOS,
COMPONENTES E INSTALAÇÕES

PRAZOS DE GARANTIA RECOMENDADOS
1 ANO

2 ANOS

3 ANOS

Instalações hidráulicas, e gás,
colunas de água fria, colunas de
água quente, tubos de queda de
esgoto, colunas de gás
Instalações hidráulicas e gás
coletores/ramais/louças/caixas
de descarga/bancadas/metais
Equipamentos
sanitários/sifões/ligações
flexíveis/válvulas/registros/
tanques
Fonte: ABNT, 2013 – Anexo D.1

5 ANOS

Integridade
e vedação

Instalação

Segundo o SECOVI-SP (2014), os prazos de garantia constituem a
garantia contratual concedida facultativamente pelo fornecedor, mas, se
concedida, este deverá disponibilizar um termo escrito, padronizado e
esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma, bem como as
condições e a forma em que pode ser exercida.
4.4.3 Manual de uso e operação e manutenção
A confecção deste documento tornou-se obrigatório pelo Código de
Defesa do Consumidor (Brasil, 1990). A recomendação é que o manual seja
entregue ao proprietário de unidade condominial, subdividido em duas seções:
o manual do proprietário (relativo à unidade privativa) e o manual do síndico
(relativo às áreas comuns do edifício), juntamente com o jogo do projeto e das
especificações técnicas.
A norma NBR 14037/1998 (ABNT, 1998b) estabelece o conteúdo e faz
recomendações para a formulação e apresentação destes manuais. O seu
atendimento deve ser verificado quando o serviço contratado for a elaboração
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de um laudo de recebimento de obra, no caso desta pesquisa, relacionado ao
SPHS.
Neste caso, o descumprimento da norma na elaboração do manual já
configura uma não conformidade.
A NBR 14037(1998), prescreve que a elaboração do manual deve ser
feita pelo projetista, observando o cuidado para não torná-lo complexo. A
maneira como são dispostas as informações e os termos utilizados podem
fazer com que os usuários não entendam o conteúdo e assim, as
manutenções

ou

limitações

dos

materiais

não

seriam

respeitadas,

comprometendo o desempenho da edificação.
Este manual deve ser disponibilizado pela construtora e apresentar
informações como, a vida útil de projeto, garantia legal, procedimentos para
manutenção preventiva, áreas que o usuário pode circular, especificação de
materiais utilizados na edificação e procedimentos para o uso correto dos
equipamentos nela inseridos. Deste modo, são definidos os direitos e
responsabilidades do construtor,

incorporador e do usuário (CORDOVIL,

2013).
De acordo com o IBAPE-SP (2010), o manual deve ser escrito em
linguagem simples e direta, utilizando vocabulário preciso e adequado aos
seus usuários, podendo utilizar recursos adicionais como ilustrações,
desenhos esquemáticos, fotografias e tabelas, apresentando um nível de
detalhamento no qual seja compatível com a complexidade da edificação.
Em relação ao sistema hidrossanitário, a norma NBR 15575 - 6 (ABNT,
2013), preconiza que o manual deverá conter as informações necessárias
para utilização do sistema, incluindo a descrição das características de cada
equipamento, inclusive documentação técnica, a forma e os cuidados
necessários para a operação, orientação e programa de manutenção
preventiva.
Em relação à garantia, o Quadro 09 considera as informações
obrigatórias que o manual deve apresentar, incluindo a identificação das
empresas fornecedoras, instaladoras, os técnicos responsáveis pelos projetos,
relação das responsabilidades atribuídas pelos usuários, prazos de garantia
adicionais dos fornecedores, entre outros.

43

Quadro 9 - Relação de informações que devem ser
apresentadas no manual de uso, operações e manutenções,
relacionadas à garantia

1
2
3

4

5

Informações obrigatórias no manual referente às garantias
Identificação do responsável pela construção, nome, registro do
profissional ou empresarial, informações de contato com o serviço
de atendimento ao cliente
informação das empresas e responsáveis técnicos pelos projetos,
execução e fiscalização da edificação
informação das empresas dos componentes e instalações da
edificação, incluindo nomes, registro profissional e/ ou
empresarial, endereço e telefone
identificação dos fornecedores de componentes, instalações e
equipamentos, incluindo nomes, registros profissional e/ ou
empresarial, endereço e telefone
descrição das garantias dadas pelo responsável pela produção da
edificação, identificando os prazos de validade e responsabilidades
dos usuários da edificação para a validade destas garantias

descrição das garantias adicionais dadas pelos fornecedores de
componentes, instalações e equipamentos da edificação,
6
identificando-se prazos de validade e responsabilidade dos
usuários da edificação para a validade destas garantias

Fonte: ABNT, 2013

De acordo com a NBR 15575 (2013), o manual também deve trazer um
campo específico para os registros de manutenção, advertência da obrigação
em se atualizar o conteúdo sempre que ocorrerem modificações e conter uma
breve descrição da edificação e seus sistemas. Em relação ao sistema
hidrossanitário, o manual deve apresentar as seguintes informações:
a) Procedimentos para a colocação em uso (comissionamento);
b) Procedimentos

recomendados

de

operação,

uso

e

manutenção;
c) Procedimentos

para

inspeções

técnicas

rotineiras

de

manutenção;
d) Responsabilidades e garantias.
A norma citada determina que sejam destacados no manual os itens
que afetam a segurança e salubridade da edificação e suas partes, os riscos
decorrentes de negligência com a manutenção e com as prescrições do
próprio manual, e detalhados os aspectos de difícil percepção nas atividades
de operação, uso e manutenção.
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O manual também deverá conter o memorial descritivo com o número
de registro em cartório juntamente com o memorial do incorporador na fase de
aprovação de projeto. Este detalhe indica ao consumidor que a edificação está
sendo entregue exatamente como foi estabelecido inicialmente, ou seja, na
aquisição do imóvel na planta.
O memorial descritivo da construção tem como principal objetivo
proteger o consumidor, evitando que ele seja lesado por fraudes e para dar
garantias ao comprador que na maioria das vezes compra o apartamento na
planta, sem ter nenhuma garantia da entrega do mesmo.
Este documento deverá apresentar a descrição de todo material que
será usado na obra desde a fase da fundação até o acabamento final,
incluindo as descrições detalhadas sobre as instalações hidrossanitárias e
impermeabilizações. Embora registrado em cartório, o memorial pode sofrer
alterações a qualquer momento. Toda e qualquer alteração dever ser
atualizada na prefeitura do município.
4.4.4 Manutenção de Sistemas Prediais
A NBR 15575 define que a manutenção destes sistemas, “deve atender
a NBR 5674, para preservar as características originais da edificação, prevenir
a perda de desempenho decorrente da degradação de seus sistemas,
elementos ou componentes” (ABNT, 2013, p.1.).
Além disso, os sistemas prediais, assim como todo o edifício, deve
favorecer as inspeções e manutenções previstas no manual operação, uso e
manutenção (ABNT, 2013).
Pesquisas internacionais apontam que “os custos anuais envolvidos na
operação e manutenção das edificações em uso variam entre 1% e 2% do seu
custo inicial. Este valor pode parecer pequeno, porém acumulado ao longo da
vida útil das edificações chega a ser equivalente ou até superior ao seu custo
de construção” (ABNT,1999, p.2).
Segundo a norma, a manutenção das edificações visa preservar ou
recuperar “as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as
edificações e inclui todos os serviços para prevenir ou corrigir a perda de
desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de
atualizações nas necessidades dos seus usuários”( ABNT, 1999, p. 3).
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O proprietário torna-se responsável pela manutenção de sua unidade
habitacional e, no caso de propriedade condominial, os proprietários
condôminos são os responsáveis pela manutenção de partes autônomas
individualizadas e corresponsáveis pelo conjunto da edificação. Estes devem
observar o que foi estabelecido sobre a manutenção de sua edificação no
manual de operação e manutenção, disponibilizado pela construtora. Segundo
a norma, “o proprietário poderá optar em delegar a gestão da manutenção de
uma edificação para empresa ou profissional legalmente habilitado”(ABNT,
1999, p.3).
O

sistema

de

manutenção

deve

possuir

uma

estrutura

de

documentação e registro de informações devendo conter:
“a) manual de operação, uso e manutenção das
edificações, incluindo desenhos arquitetônicos e de
engenharia, projetos de sistemas de segurança e
proteção das edificações, memoriais de cálculo,
memoriais descritivos e especificações como
construído e suas atualizações por intervenções
posteriores; b) registro de serviços de manutenção
realizados,
classificados
pela
natureza
ou
componente
da
edificação,
contendo
a
documentação da tomada de preços, propostas
técnicas e relatórios de fiscalização da execução,
que demonstrem custos e tempo de execução de
cada serviço; c) registro de reclamações e
solicitações dos usuários; d) relatórios das
inspeções; e) acervo de normas e procedimentos
padronizados para serviços de manutenção; f)
programas de manutenção para as edificações e
seus equipamentos, com destaque para os aspectos
relativos à higiene, saúde e segurança dos usuários”
(ABNT, 1999, p. 4).

A NBR 5674 define que a manutenção deverá ser realizada por
empresa técnica ou profissional habilitado, além da obediência às normas de
segurança do trabalho (ABNT, 1999).
4.5

APO em empreendimentos habitacionais
A

Avaliação

Pós-Ocupação

(APO),

“tem

contribuído

com

o

conhecimento aprofundado no processo da melhoria da qualidade construtiva,
vinculada a diminuição dos erros e custos menores do projeto ao uso e
manutenção de um edifício” (ONO, et al., 2015, p.65).
A APO “é uma metodologia eficaz para desenvolvimento de
diagnósticos que subsidiem recomendações e diretrizes baseadas nas
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necessidades dos usuários. Os produtos finais da APO colaboram de forma
decisiva no meio acadêmico e profissional, facilitando a leitura e a utilização
das recomendações geradas” (ROMERO e ORNSTEIN, 2003, p. 22).
Preiser (1998) apud Araújo (2004) define a Avaliação Pós Ocupação
(APO) como o processo de avaliação de edifícios de forma sistemática e
rigorosa, após o edifício ter sido construído e ocupado por algum tempo.
Segundo Villa (2008), esta metodologia tem por objetivo diagnosticar
aspectos

positivos

e

negativos,

definindo

para

este

último

caso,

recomendações que se aplicam particularmente ao edifício estudado e
genericamente para a retroalimentação de projetos futuros similares.
Outra razão para o uso da APO, é o acúmulo de conhecimento visando
melhoria das práticas e dos profissionais relacionados ao projeto e construção
de edifícios. Serve ainda para informar clientes e usuários sobre os produtos e
serviços prestados por estes profissionais (VILLA, 2008).
Outro aspecto importante a ser considerado no uso da APO, “é a sua
contribuição para o aperfeiçoamento de normas de desempenho na avaliação
dos sistemas construtivos ao longo das etapas de projeto, construção, uso,
operação e manutenção de edificações” (ONO et al.,2015, p. 65).
Além disso, a APO tem um papel central nos processos de melhoria
contínua na qualidade de projeto, preconizados pelos sistemas de certificação,
ou seja, colaboram na obtenção dos requisitos do Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H)
(CARDOSO et al., 2014, p. 2).
Os autores explanam que a “adoção do PBQP-H tem sua relevância no
cenário da construção civil nacional, uma vez que seu sistema de certificação
é pré-requisito na aprovação de projetos junto à Caixa Econômica Federal,
tanto na participação de construtoras no programa Minha Casa, Minha Vida,
como também nas diversas linhas de financiamento, sejam elas estatais ou
privadas (CARDOSO et al., 2014, p.2 apud PBQP-H,2013).
Esta revisão procurou analisar casos de APO em empreendimentos do
segmento econômico, porém, foram contempladas também as pesquisas
realizadas em HIS, por considerar o mesmo padrão exigido em relação à
tipologia das edificações, dos sistemas prediais e aderência ao PMCMV.
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Pesquisas realizadas em edificações residenciais multifamiliares do mercado
comum, ou seja, aquelas voltadas à classe A e B, também foram
consideradas por entender que alguns sistemas funcionam da mesma forma e
é importante o estudo de falhas apresentadas pelas pesquisas a fim de
ampliar dados e subsidiar parâmetros sobre o assunto.
No contexto acadêmico, Romero e Ornstein (2003) aplicaram conceitos
e procedimentos metodológicos de Avaliação Pós Ocupação num estudo de
caso no HIS (Habitação de Interesse Social) Jardim São Luís I, executado
pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU).
O sistema construtivo do Conjunto São Luís I foi avaliado observando a
fundação, sistema estrutural e vedações (alvenaria armada), acabamento das
fachadas, cobertura, portas e esquadrias, sistemas elétricos e hidráulicos
sanitários, instalação de equipamentos de prevenção contra incêndio e
instalações de GLP.
Em

relação

às

instalações

hidráulicas,

detectou-se

execução

insatisfatória dos ralos sifonados dos boxes dos banheiros e áreas de serviço,
promovendo vazamentos pontuais entre a conexão do ralo e da laje;
problemas no ponto de localização dos ralos sifonados no piso térreo que
ficou mais baixo e dificultou a manutenção; uma falha de projeto e execução
foi detectada em relação à disposição das louças sanitárias que não
coincidem com o projeto original; uma área do banheiro foi comprometida para
a passagem de tubulações (parede hidráulica), os pisos do banheiro em
alguns casos apresentaram-se elevados para passagem das tubulações.
Em relação às instalações elétricas, os autores destacam a quantidade
insuficiente de tomadas, ausência de tomada 220V na pia da cozinha, fiação
subdimensionada dos circuitos que interligam os ambientes, ineficiência da
iluminação nas áreas comuns dos blocos, acessos e estacionamentos. A
tubulação para abastecimento de gás mostrou problemas na conexão da
entrada da tubulação instalada e o fogão, devido a problemas de localização.
A avaliação das condições de segurança contra incêndio foi a que
apresentou maiores problemas como variação de medidas das larguras de
patamares e escadas, degraus, fixação de guarda corpos, extintores fixados
em altura que dificulta o manuseio em caso de emergência, além da ausência
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de manutenção foi observado alguns extintores descarregados (CO2 e água
pressurizada) e com data de validade vencida.
A pesquisa apresentada por Romero e Ornstein (2003) colabora com
dados importantes no que diz respeito às instalações prediais, foco deste
trabalho, porém não foi apresentada uma análise quantitativa das principais
falhas detectadas nos sistemas prediais verificados.
Outro trabalho semelhante realizado por Zancul (2007) em duas
unidades habitacionais estudantis, onde apesar de apresentar um uso
diferente ao proposto por esta dissertação, revela que de 30% a 38% dos
usuários

questionam

as

instalações

elétricas

e

hidrossanitárias

dos

apartamentos, apontando irregularidades, tais como: vazamentos, mofo, odor
ruim dos ralos dos tanques e box do banheiro, retorno de água no ralo da área
de serviço, torneira de plástico do banheiro danificada (trincada).
Uma adaptação da APO, dedicada exclusivamente aos sistemas
prediais em edificações existentes, foi proposta por Almeida (1994),
denominando-se mais tarde como

ADO (Avaliação Durante Ocupação),

afirmando que os sistemas na verdade são “utilizados e mantidos” e não
ocupados.
O autor utiliza a divisão em três níveis distintos, proposta por Preiser
(1989) apud Araújo (2004), para adaptar a metodologia aos sistemas prediais:
a)

Indicativa ou de curto prazo: consiste em visitas tipo

walkthrough e entrevistas com usuários chaves, indicando os
pontos positivos e negativos do desempenho do edifício;
b)

Investigativa ou de médio prazo: consiste em visitas tipo

walkthrough e entrevistas com usuários chaves indicando os
pontos positivos e negativos do desempenho do edifício em nível
mais profundo, com o acréscimo da explicitação de critérios de
desempenho;
c)

Diagnóstica ou de longo prazo: idem à anterior, fazendo

uso da tecnologia para as medições físicas e relacionando o
resultado destas medições com a resposta subjetiva dos
usuários,

fornecendo

credibilidade.

resultados

com

um

alto

nível

de
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O autor ainda propõe, com o objetivo de avaliar, analisar e sugerir
soluções para as falhas dos sistemas prediais em operação, uma metodologia
dividida em seis etapas: Levantamento documental; Levantamento cadastral;
Levantamento das necessidades dos usuários dos sistemas prediais; Análise
e

diagnóstico;

Plano

de

recuperação;

Avaliação

dos

resultados

e

retroalimentação de processo.
No entanto, esta pesquisa optou pela metodologia de APO, por
entender que a metodologia abrange os objetivos que o trabalho propõem,
não abordando questões como plano de recuperação, avaliação dos
resultados e retroalimentação do processo, como sugerido por Almeida
(1994).
Pinto Junior (2002) realizou um trabalho de APO junto a uma
construtora de edifícios residenciais na cidade de São Carlos –SP, com o
objetivo de identificar as ocorrências patológicas no sistema predial hidráulico
sanitário (SPHS).
Além de entrevistar o engenheiro residente da empresa e empresa
executora do sistema hidráulico sanitário, realizou uma etapa de entrevistas
junto aos moradores dos edifícios. A coleta de dados foi seguida de um
tratamento estatístico com o foco na identificação das falhas e possíveis
prognósticos.
Neste estudo foram detectadas duzentas e seis falhas no sistema
hidráulico sanitário. Foi possível visualizar que os problemas no SPHS foram:
retorno de espuma pelas tubulações (44%), ausência de escoamento das
águas de lavagem (16,67%), vazamento em sifões (16%), vazamentos nos
aparelhos

sanitários

(6,25%),

vazamento

de

gás

combustível

(6%),

vazamentos nas tubulações de água fria (3,33%) e infiltrações nos ralos (1%).
Pinto Junior (2002) afirma em sua pesquisa que, não necessariamente
o tempo de ocupação é um fator determinante na ocorrência de falhas dos
sistemas prediais em geral. As ocorrências podem ser atribuídas a outros
fatores, como má qualidade dos materiais, ausência de manutenção
preventiva ou mau uso.
Em pesquisas de APO realizadas por Benedito (2009), são apontadas
falhas em sistemas prediais hidráulicos sanitários, onde 53% dos casos
referem-se aos subsistemas de água fria, 30% dos casos aos de esgoto
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sanitário, 10% dos casos aos de água pluvial e 7% dos casos ao subsistema
de água quente.
Gnipper
especificamente

(2010)
os

também

sistemas

afirma
prediais

que

“as

instalações

hidráulicos

e

prediais,

sanitários,

vêm

comparecendo com uma frequência cada vez maior nos resultados de
levantamentos patológicos das edificações. Outras manifestações patológicas
menos frequentes, porém preocupantes são as que se relacionam direta ou
indiretamente ao sistema predial de distribuição de gás combustível”.
A

aplicação

de

instrumentos

de

avaliação

como

entrevistas,

questionários e walkthrough são expressas em diversos trabalhos como os de
Romero e Ornstein (2003), Villa, Saramago e Garcia (2015), Zancul (2007),
Marinoski e Andrade (2010), Ono, Ornstein, Oliveira et al. (2015).
Villa et al (2015) demonstram a importância da aplicação de
questionários como instrumentos de coleta de informações de APO em
pesquisa realizada em dois empreendimentos de HIS que fazem parte do
PMCMV, o Residencial Baltimore e o Residencial Jardim Sucupira. Algumas
situações relacionadas à sustentabilidade puderam ser identificadas, a partir
da aplicação de questionários que demonstraram o nível de consciência
ambiental dos moradores no que diz respeito ao uso racional de água. Como
exemplo a ser citado, verificou-se que, 20,51% do empreendimento
Residencial Baltimore e 67,57% do Residencial Jardim Sucupira reutilizam
água da máquina de lavar para a limpeza das unidades, entre outros itens
investigados, como tempo de utilização das torneiras e chuveiros, etc.
Sobre os conceitos de sustentabilidade nos empreendimentos, as
pesquisas realizadas por Marinoski e Andrade (2010) apud Villa, Saramago e
Garcia (2015), constataram que alguns elementos do sistema hidrossanitário
deveriam ser verificados de uma forma mais pontual no que diz respeito ao
consumo de água, como por exemplo, avaliações uso da bacia sanitária,
apontado como um dos responsáveis pelo consumo de água nas edificações
estudadas e das torneiras convencionais que apresentam um consumo
proporcional à sua vazão de funcionamento e tempo de utilização.
Através das revisões bibliográficas realizadas e observação das
metodologias de pesquisa desenvolvidas neste campo, fica evidente que
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existe um índice considerável de falhas nos sistemas prediais, seja em
qualquer tipologia ou uso, que devem ser pesquisados e analisados.
Com base nas bibliografias de Romero e Ornstein (2003), Villa (2008),
Ono, et al. (2015), foi possível concluir que a avaliação pós-ocupação (APO) é
uma ferramenta adequada na busca de dados para esta pesquisa.
Com base nos trabalhos elaborados pelos autores citados, foi possível
traçar uma linha paralela em relação ao material desenvolvido por eles no que
se refere ao desenvolvimento dos instrumentos destinados à coleta de dados
sobre os sistemas prediais apresentados no estudo de caso deste trabalho.
Inicialmente, os autores listaram uma relação de requisitos e critérios
sobre o desempenho dos sistemas construtivos, preconizado pela NBR 15575
(2013), observando que seria necessária a obtenção de dados vindos de
fontes diferentes no qual decidiram pela metodologia de APO que apresenta
ferramentas para obtenção de dados coletados de fontes variadas. As
informações obtidas por eles foram classificadas em função de sua fonte, ou
seja, fornecidas pelo usuário, gestor do condomínio e pelos especialistas
técnicos (ONO et al., 2015).
Os autores citados criaram três instrumentos de avaliação para a APO,
aplicados em empreendimentos habitacionais com sistemas construtivos
inovadores, sendo, um questionário estruturado voltado ao usuário da
edificação, um roteiro de entrevista semiestruturado voltado ao síndico do
condomínio e um roteiro estruturado de avaliação de desempenho físico por
meio do walkthrough, visando a verificação do edifício em uso por um
especialista, incluindo a checagem de documentação técnica pertinente ao
trabalho.
Os pontos definidos pelos autores se basearam, por exemplo, no perfil
econômico dos moradores, caracterização da moradia atual, conforto da
moradia, manutenção, uso e operação das unidades habitacionais, sistema
construtivo, manual de operação e uso e manutenção e, assistência técnica.
O conteúdo abordado para avaliação de desempenho nas unidades
habitacionais, envolveram tópicos sobre manutenção, uso e operação,
abrangendo questões sobre a facilidade na manutenção das instalações
prediais, dos revestimentos, das vedações, etc. O conteúdo da pesquisa
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também abordou o tópico sobre assistência técnica, problemas construtivos e
procedimentos em relação à garantia da construtora (ONO et al., 2015).
Os autores contemplaram, para a avaliação do empreendimento (in
loco), medições realizadas por profissionais capacitados em manusear
instrumentos apropriados, além de elaborarem uma ficha de verificação para
controle de dados dos documentos apresentados pelo empreendimento e,
além das verificações no local da edificação em uso, como medidas, largura
dos cômodos, pé direito, prumo, caimento do piso, etc.
O objetivo, do ‘walkthrough’ é explorar e identificar a percepção inicial
dos espaços avaliados, as relações sobre apropriações imediatas dos
usuários (moradores), as principais alterações realizadas nos espaços e as
características gerais dos ambientes. O “walkthrough” é uma técnica que
permite realizar a identificação de aspectos positivos e negativos do ambiente,
verificando a situação atual em que ele se encontra” (VILLA, et al, 2015, p.
24).
Segundo os autores, é a primeira técnica utilizada após o levantamento
geral de dados, com o intuito de “familiarizar o pesquisador (vistoriador) com o
local de análise e de fazê-lo compreender a estrutura física do objeto em
estudo, através de um passeio que segue um roteiro orientado” (VILLA, et al,
2015, apud VILLA e ORNSTEIN, 2013, p.24).
Por outro lado, tabelas desenvolvidas por Conceição (2007), serviram
como referência na elaboração dos formulários para vistorias deste trabalho.
O autor pesquisou sobre a incidência de falhas nos sistemas hidrossanitários
de empreendimentos habitacionais multifamiliares de multipavimentos na
cidade de São Carlos, SP. Apesar de não apresentarem a mesma tipologia
que o objeto de estudo escolhido para este trabalho, entende-se que o
funcionamento do sistema hidrossanitário das unidades privativas é o mesmo,
assim como possíveis falhas detectadas nas pesquisas realizada pelo autor.
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5
5.1

METODOLOGIA
Caracterização Metodológica
Ao iniciar este capítulo, é importante destacar alguns conceitos

metodológicos abrangidos por esta pesquisa, como a combinação de duas
modalidades: a pesquisa quantitativa e a qualitativa.
Esta pesquisa engloba o levantamento de dados considerados
subjetivos através das percepções e opiniões dos usuários, porém o realiza
considerando uma amostra representativa, ajudando assim na elaboração de
deduções sobre um acontecimento.
É possível também, com base nos procedimentos técnicos utilizados,
considerar a pesquisa como exploratória descritiva, em que o procedimento
consiste no levantamento de informações sobre as falhas dos sistemas
prediais hidrossanitários, buscando explicar um problema a partir de
referências teóricas já publicadas.
Na pesquisa explicativa “o pesquisador procura explicar as causas dos
problemas ou fenômenos, isto é, busca o porquê das coisas”, comumente
apoiando-se

numa

investigação

do

tipo

descritiva

ou

exploratória

(FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 70).
Assim, além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos, essa
modalidade de pesquisa tem como preocupação identificar os fatores que
determinaram ou contribuíram para a ocorrência dos fenômenos.
Outro tipo de abordagem de pesquisa é o estudo de caso. Para Gil
(2009, p. 54), essa modalidade consiste no “estudo profundo e exaustivo de
um ou de poucos objetos, com contornos claramente definidos, permitindo seu
amplo e detalhado conhecimento”. Busca, portanto, retratar a realidade de
forma intensa e mais completa possível, enfatizando a interpretação ou
análise do objeto, no contexto em que se encontra. Este estudo caracteriza-se
por grande flexibilidade, sendo impossível estabelecer um roteiro rígido que
determine com precisão como deverá ser desenvolvida a pesquisa.
Neste capítulo aborda-se a metodologia utilizada na elaboração de
instrumentos para verificação de desempenho que serão aplicados no estudo
de caso, de modo que a obter-se o maior número de dados possíveis para o
objetivo desta pesquisa.
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5.2

Desenvolvimento dos Instrumentos de Avaliação
Para a realização desta pesquisa, foi primordial avaliar os conceitos da

NBR 15575/2013 – Desempenho da Edificação, além das normas prescritivas
que envolve o sistema hidrossanitário, bem como leis, decretos e instruções
técnicas que fazem parte do conjunto que prevê a qualidade e o desempenho
das edificações, conforme às exigências dos usuários.
Inicialmente foi realizado um levantamento dos requisitos gerais
abordados na NBR 15575 – 1 e posteriormente, os requisitos e critérios do
SPHS, especificamente abordado na parte 6.
Nessa etapa do trabalho, a prioridade foi definir quais seriam as
principais exigências dos usuários em relação aos sistemas prediais
presentes, tanto na área comum como nas unidades habitacionais, com base
na norma de desempenho.
Esta dissertação limita-se em estudar os aspectos relacionados ao
desempenho apresentado no sistema hidrossanitário, ou seja, água fria,
águas pluviais e esgoto. O subsistema de água quente não será estudado,
devido ao fato de não estar incluso no sistema hidrossanitário das edificações
analisadas.
No quadro 10, são apresentadas as principais exigências dos usuários
pela NBR 15575 em relação ao sistema hidrossanitário. O enfoque da
pesquisa foi reunir os requisitos e critérios definidos para o sistema
hidrossanitário e detalhar os fatores que abordam as principais exigências,
transformando-os em uma ferramenta aplicável na avaliação pós-ocupação
voltadas ao sistema predial.
Quadro 10 – Relação das exigências do usuário para o SPHS, de acordo
com NBR 15575
SISTEMA PREDIAL

EXIGÊNCIA DO USUÁRIO
Segurança

FATORES DE EXIGÊNCIA
Segurança no Uso e Operação
Estanqueidade
Conforto Acústico

SPHS

Habitabilidade

Saúde, Higiene, Qualidade do Ar
Funcionalidade e Acessibilidade
Conforto tátil e Antropodinâmico

Sustentabilidade

Fonte: ABNT, 2013

Durabilidade
Manutenibilidade
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Nesse contexto, os procedimentos metodológicos utilizados na
elaboração desta pesquisa envolveram nove etapas:
a) revisão bibliográfica sobre o tema, abordando questões relativas
a:

o funcionamento do programa MCMV para o segmento

econômico; as avaliações pós-ocupação realizadas em edificações
residenciais

multifamiliares;

qualidade

construtiva

de

empreendimentos residenciais, bem como não conformidades e
principais falhas construtivas em sistemas prediais; e diretrizes
construtivas expressas em normas vigentes da ABNT sobre
instalações prediais;
b)

seleção do objeto de estudo, obedecendo alguns parâmetros

que serão apresentados mais adiante;
c)

reconhecimento do objeto de estudo e compreensão de seu

funcionamento, além da verificação de documentação pertinente à
pesquisa;
d)

elaboração de instrumentos para a realização da APO na

obtenção da coleta de dados;
e)

aplicação de pré-teste dos instrumentos desenvolvidos

(entrevista com síndico e aplicação dos questionários);
f)

identificação e melhoria de pontos necessários para a coleta

de dados definitiva em campo;
g)

coleta de dados definitiva nos empreendimentos por meio de

entrevistas com os síndicos, questionários e walkthrough;
h)

análise e tratamento dos dados coletados;

i)

conclusões e considerações finais apresentando propostas e

diretrizes sobre o trabalho;
As atividades mencionadas podem ser compreendidas observando um
resumo apresentado na Figura 3.
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Figura 3 – Fluxograma das etapas metodológicas aplicadas

O estudo de caso selecionado terá um caráter exploratório, com a
finalidade

de

hidrossanitário.

verificar
Os

as

critérios

principais
para

a

falhas

recorrentes

seleção

dos

no

sistema

empreendimentos

considerados foram:
a) Empreendimentos localizados na RMSP;
b) Empreendimentos participantes do PMCMV (Faixa 2 e 3);
c) Empreendimentos

executados

pela

mesma

construtora,

considerando o subitem anterior;
d) Empreendimentos residenciais multifamiliares com até 05
pavimentos;
e) Empreendimentos entregues há mais de 1 ano;
f) Empreendimentos que estejam dentro do prazo de garantia
oferecido pelas construtoras (5 anos).
Em função dos critérios apresentados, o estudo de caso selecionado foi
um complexo residencial localizado em Suzano, município de São Paulo. Este
complexo apresenta 5 condomínios independentes.
O universo da pesquisa é de 40 blocos totalizando 1.600 unidades
habitacionais, das quais 1132 estavam ocupadas nas datas das aplicações
dos instrumentos elaborados, conforme apresentado no Quadro 11.
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Para a pesquisa, foi considerada uma amostragem mínima de 10% das
unidades habitacionais ocupadas para coleta de dados.
Quadro 11 - Relação do número de blocos, unidades
privativas existentes e ocupadas nos condomínios do
estudo de caso.
Nº Unidades Nº Unidades
Condomínio
Nº Blocos
Privativas
Privativas
existentes
ocupadas

A
B
C
D
E
Total

9
9
9
4
9
40

360
360
360
160
360
1600

250
260
272
100
250
1132

As exigências do usuário em relação ao desempenho do sistema
hidrossanitário em uso foi o ponto de partida para o desenvolvimento desta
etapa, exigindo uma análise criteriosa da NBR 15575 – Parte 6, sem esquecer
da Parte 1 que apresenta requisitos gerais necessários para o desempenho
do sistema, especialmente na fase de projeto, além de apresentar
observações em relação às responsabilidades da construtora/incorporadora
com o usuário.
No tocante às exigências das normas correlatas, indicadas na NBR
15575, foram relacionados no Quadro 12, os principais parâmetros a serem
observados em fase de projeto do sistema hidrossanitário. Em paralelo, as
patologias mais reincidentes no sistema hidrossanitário, levantadas nas
revisões bibliográficas, foram analisadas com a finalidade de se decidir quais
os instrumentos necessários para a coleta de dados pertinentes à pesquisa.
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Quadro 32 - Principais parâmetros complementares de normas prescritivas,
exigidos para o desempenho do sistema hidrossanitário
SUBSISTEMA/ABNT
NBR

PARÂMETROS
Potabilidade da água
Abastecimento, reservas e distribuição – Componentes
Economia de água

ÁGUA FRIA

Conservação de energia

NBR 5626/98

Proteção das tubulações e componentes

NBR 12217

Controle de ruídos e vibrações
Inspeções - Acesso às tubulações

SPHS

Manutenção das tubulações e componentes
Subsistema de coleta e transporte do esgoto e componentes
Subsistema de ventilação e componentes

ESGOTO

Proteção das tubulações e componentes

NBR 8160/98

Manutenção das tubulações e dispositivos
Inspeções e manutenção
Componentes de captação e transporte da água

ÁGUAS

Componentes de transporte

PLUVIAIS

Instalações de drenagem de águas pluviais

NBR 10844/89

Inspeções e manutenção

Fonte: ABNT, elaborado pela autora

Para a coleta das informações necessárias à pesquisa, foram definidos
quatro

instrumentos

para

verificação

do

desempenho

dos

sistemas

hidrossanitários, integrantes da APO proposta desta pesquisa, sendo:
a) Formulário para análise documental com o objetivo de coletar o
maior número possível de informações sobre os edifícios e seus
sistemas hidrossanitários, como documentos, plantas, memoriais,
entre outros, pertinentes ao sistema hidrossanitário;
b) Roteiro de entrevista semiestruturado para coletar informações
fornecidas pelo síndico, gestor da edificação (Apêndice A);
c) Questionário

estruturado fechado

com

múltiplas

escolhas

(Apêndice B) para coletar dados específicos sobre o sistema
hidrossanitário em sua unidade privativa. A opção de um
questionário estruturado fechado, possibilita a obtenção dos dados
e posteriormente sua análise , pois coloca o usuário em situação
que poderá se lembrar mais rápido se o problema ocorre ou
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ocorreu, sendo que de outra forma existe a possibilidade dele não
se lembrar;
d) Roteiro estruturado de avaliação de desempenho físico dos
sistemas prediais nas áreas comuns dos condomínios realizado por
especialista (Apêndice C). Este instrumento será dividido em duas
partes: verificação dos documentos técnicos que envolvem a
construção e manutenção do condomínio; verificação dos sistemas
prediais em uso in loco, por meio do walkthrough.
No Quadro 13, apresentam-se as exigências do usuário por meio dos
fatores relacionados à segurança, habitabilidade e sustentabilidade (inseridos
na

primeira

coluna),

e

respectivamente

os

requisitos

e

critérios

correspondentes, apresentados na segunda e terceira coluna, e por fim, quais
instrumentos foram utilizados para a coleta das informações. Verifica-se que
mais de um instrumento pode ser aplicado para a obtenção da informação.
Para um melhor entendimento, na última coluna são inseridas as
iniciais das ferramentas utilizadas, considerando:
a) W, corresponde ao walkthrough;
b) Q, corresponde ao questionário morador/proprietário;
c) E, corresponde a entrevista com o síndico;
d) AD, corresponde a análise documental.
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Quadro 13 – Requisitos e critérios apresentados para o sistema
hidrossanitário relacionados à segurança, habitabilidade e sustentabilidade
EXIGÊNCIAS DO USUÁRIO

REQUISITOS

W

E.S

*

Tubulação enterrada

W

E.S

*

Tubulações embutidas
Sobrepressão máxima no fechamento de válvulas
de descargas
Altura nanométrica máxima

W

E.S

*

Q

*

*

W

E.S

*

E.S

*

*

W

E.S

*

Reserva de água para o combate ao incendio

W

E.S

*

Prevenção de ferimentos
Resistência mecânica de peças e aparelhos
sanitários
Estanqueidade de água das instalações de água

W

Q

*

W

Q

*

Q

W

*

Estanqueidade à água de peças de utilização
Estanqueidade à água das instalações de esgoto
e de águas pluviais
Estanqueidade à água das instalações de água
pluvial

Q

W

*

Q

W

*

W

E.S

*

Velocidade de escoamento da água

Q

*

*

Ruídos gerados por vibrações

Q

*

*

Independência do sistema de água
E.S
Contaminação biológica da água na instalação de
Contaminação da água a partir
E.S
água potável
dos componentes das
instalações
Risco de contaminação biológica das tubulações E.S

*

*

*

*

*

*

E.S

Q

*

W

E.S

*

Q

E.S

W

Q

W

*

W

Q

*

Q

*

*

Q

*

*

Q

W

*

E.S

W

*

Adaptação ergonômica dos equipamentos

Q

*

*

Critério para vida útil de projeto - tabela 14-1

Q

A.D

*

Projeto e execuçaõ das instalações sanitárias

Q

A.D

*

Q

A.D

*

Q

*

*

Q

E.S

*

Q

*

*

Q

*

*

W

*

*

SEGURANÇA

SEGURANÇA
ESTRUTURAL

Solicitações dinâmicas dos
sistemas hidrossanitários

SEGURANÇA
Combate ao incêndio com
CONTRA INCÊNDIO água
SEGURANÇA NO Permitir utilização segura aos
USO E OPERAÇÃO usuários

Estanqueidade das
instalações dos sistema
ESTANQUEIDADE
hidrossanitários de água fria e
água quente

HABITABILIDADE

Limitação de ruídos

CONFORTO TÁTIL E Conforto na operação dos
ANTROPODINÂMICO sistemas prediais

SUSTENTABILIDADE

Sobrepressão máxima quando da parada de
bombas de recalque
Resistências a impactos de tubulações
aparentes

Risco de estagnação da água
SAÚDE, HIGIENE E Contaminação da água potável Tubulações e componentes de água potável
enterradas
QUALIDADE DO AR do sistema predial
Contaminação por refluxo de
Separação atmosférica
água
Ausência de odores
provenientes da instalação de Estanqueidade aos gases
esgoto
Contaminação do ar ambiente
Teor de poluentes
pelos equipamentos
Dimensionamento da instalação de água quente
Funcionamento das
e efria
instalações de água
Funcionamento dos dispositivos de descarga
FUNCIONALIDADE E
ACESSIBILIDADE Funcionamento das
Dimensionamento das instalações de esgoto
instalações de esgoto
Funcionamento das
Dimensionamento de calhas e condutores
instalações de águas pluviais

DURABILIDADE E
MANUTENIBILIDADE

ADEQUAÇÃO
AMBIENTAL

INSTRUMENTOS
PARA A
COLETA DE
DADOS

Tubulações suspensas

Resistencia mecânica dos
sistemas hidrossanitários e
intalações

DESEMPENHO
ACÚSTICO

CRITÉRIOS

Vida útil de projeto e das
instalações hidrossanitárias

Durabilidade dos sistemas, elementos ,
componentes e instalação
Manual de operação , uso e manutenção das
instalações hidrossanitárias

Manutenibilidade das
Inspeções em tubulações de esgoto e águas
instalações hidráulicas, esgoto
pluviais
e águas pluviais
Consumo de água em bacias sanitárias
Uso racional de água
Fluxo de água em peças de utilização
Contaminação do solo e lençol
Tratamento e disposição de efluentes
freático

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base na ABNT,2013
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É oportuno salientar que a parte 1 da norma (ABNT, 2013), recomenda
fatores

importantes

e

que

foram

considerados

na

formulação

dos

instrumentos, por exemplo, vida útil da edificação, prazos de garantia
recomendados e a obrigatoriedade da disponibilização de uma assistência
técnica fornecida pela construtora para eventuais manutenções corretivas e/ou
preventivas.
5.2.1 Análise de Documentação
A análise da documentação é primordial para o entendimento do
funcionamento de qualquer edificação a ser estudada.
Entre as obrigações do construtor, está a disponibilização ao
consumidor, das plantas aprovadas em prefeitura, plantas executivas,
memorial descritivo e manual de uso, operação e manutenção, entre outros,
apresentados no Quadro 14.
Em relação às plantas aprovadas na prefeitura, caso a obra tenha
necessitado de alguma alteração, a planta “as built”, deverá ser atualizada e
fornecida ao consumidor/morador.
Quadro 14 – Relação de documentação
a serem entregues pela construtora ao
condomínio
DOCUMENTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Manual do Proprietário
Manual das Áreas comuns
Notas fiscais dos equipamentos
Certificado de garantia dos equipamentos
Manuais técnicos de uso, operação e manutenção
Habite-se
Averbação da matrícula no cartório de registro de
Alvará de aprovação e execução da edificação
Prefeitura
Projetos aprovados
Incêndio
Arquitetura
Estrutura
Projetos executivos
Instalações elétricas
Instalações hidráulicas
SPDA
Especificação
Ata da Assembléia de instalação do condomínio
Recibo de pagamento do IPTU do último ano de
Boleto dos IPTUs a serem pagos
Cópia do processo de desmembramento e carnês do
Certificado de recarga dos extintores
Certificado de teste hidrostático
Convenção condominial
Regimento interno
Relação dos proprietários

Fonte, SECOVI-SP, 2014
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Com o propósito de conhecer, de forma geral, o sistema hidrossanitário
dos condomínios em estudo, foi realizado um levantamento seguido de uma
análise do maior número de documentos que relacionassem a concepção,
desempenho e vida útil do edifício e seus sistemas prediais, tais como:
projetos arquitetônicos, projetos executivos dos sistemas prediais hidráulicos e
sanitários, projeto de aprovação na prefeitura, projeto de as built, memorial
descritivo e especificações técnicas, manuais de uso e operações, entre
outros.
5.2.2 Entrevista - Síndico
A entrevista com o síndico (Apêndice A) procurou abordar questões
sobre o desempenho dos sistemas prediais nas áreas comuns, além de
situações vivenciadas com os moradores a partir do momento em que tomou
posse como síndico. As perguntas procuraram enfatizar os sistemas prediais
das áreas comuns, além das realizações das manutenções corretivas e
preventivas, a fim de se averiguar quais os equipamentos que apresentaram
ou apresentam problemas, se a assistência técnica tem sido acionada e se
estes equipamentos estão ou não dentro do prazo de garantia estimado pela
NBR 15575-2013.

5.2.3 Questionário - Proprietário/Morador
Com base nas informações sobre o funcionamento do condomínio,
buscou-se estabelecer critérios relacionados com cada requisito do sistema e
elaborou-se o questionário com o objetivo identificar, por meio do usuário, o
nível de desempenho do sistema predial hidrossanitário, além do nível de
satisfação do usuário com o mesmo.
Com base nos requisitos e critérios apresentados pela NBR 15575 –
Parte 6, o questionário foi elaborado levando em consideração os problemas
mais incidentes no sistema hidrossanitário, pesquisados inicialmente nas
revisões bibliográficas.
O registro foi organizado por tópico, ou seja, dividido em

partes e

separadas por ambientes sanitários (banheiro, cozinha, área de serviço),
enfatizando os subsistemas envolvidos (água fria, esgoto, águas pluviais).
O questionário contém perguntas simples e objetivas, compreensível
para leigos, focando sempre no objetivo da informação que se deseja obter.
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Foi elaborado para se adequar às características do empreendimento
selecionado.
As questões são de múltipla escolha para, além de direcionar os
resultados da pesquisa, fazer com que o morador lembre-se mais rapidamente
do problema que ocorreu ou que ocorre no sistema hidrossanitário de seu
imóvel. É importante salientar que para uma avaliação pós-ocupação, foi
necessário criar oportunidades para o usuário expressar sua opinião, portanto,
em quase todas as questões existe a opção “outros” no qual o usuário tem a
liberdade de informar o que quiser sobre o assunto.
Neste trabalho, foi importante a elaboração de questões que
determinassem o perfil socioeconômico dos respondentes com o intuito de
entender certos comportamentos relacionados à algumas falhas reincidentes.
Por exemplo, se for a primeira vez que um morador reside num condomínio, o
mesmo pode ter dificuldades em lidar com regras de convivência que
interferem inclusive, no desempenho dos sistemas prediais.
Para a coleta de informações sobre as obrigações da construtora no
atendimento de chamados de assistência técnica e cumprimento dos prazos
estabelecidos para a garantia, houve a necessidade de dividir o questionário
por períodos com questões que enfatizassem as etapas de vistoria de entrega
de obra, pós vistoria (até 1 ano) e período atual, conforme apresentado no
Quadro 15.

64

Quadro 45 - Estrutura do questionário proprietário/morador
QUESTIONÁRIO MORADOR/PROPRIETÁRIO

PÓS VISTORIA DESEMPENHO DOS
SUBSISTEMAS E
ATENDIMENTO DA
ASSISTENCIA
TÉCNICA

VISTORIA DE
RECEBIMENTO DESEMPENHO DOS
SUBSISTEMAS E
ATENDIMENTO DA
ASSISTENCIA
TÉCNICA

VISTORIA DE
RECEBIMENTO DESEMPENHO DOS
SUBSISTEMAS

MANUAL DO PROPRIETÁRIO,
RESPONSABILIDADES

SOCIOECONÔMICO E
SATISFAÇÃO DO
CLIENTE

INFORMAÇÕES
PESSOAIS

1 - Endereço de e-mail
- Nome
- Telefone de contato
- E-mail
2 - Condomínio
- Bloco
- Apartamento
3 - Quanto tempo mora neste apartamento?
4 - Quantas pessoas moram no apartamento?
5 - É a primeira vez que mora em condomínio?
6 - Por favor, conte-nos o quão satisfeito você está morando neste condomínio:

21.
7 - Você é proprietário deste apartamento? Caso seja alugado, por favor, vá para a questão 27.
8 - Na entrega de seu apartamento, a construtora forneceu o Manual do Proprietário?
9- Você leu o Manual?
10 - Sentiu dificuldade para entender o Manual do Proprietário? Caso positivo, qual a parte que não
entendeu?
11- Você sabe quais são as responsabilidades do morador em relação ao uso e manutenção do
apartamento?
12 - Você sabe quais são as responsabilidades da construtora em relação aos problemas encontrados na
unidade e aos chamados para a assistência técnica?
13 - Você leu o "Memorial Descritivo" do apartamento quando fechou negócio com a construtora?
14 - Foi realizada a Vistoria de Entrega de obra pelos engenheiros da construtora, a fim de averiguar algum
tipo de problema no apartamento?
15 - Você tinha ideia do que era essa "vistoria de entrega de obra?"
16 - Houve algum comunicado de preparação para essa vistoria por parte da construtora?
17 - Como você considerou essa vistoria?
18 - Durante a vistoria foi detectado algum problema no seu apartamento?
19 - No dia da vistoria, sabe dizer se havia água nas torneiras do apartamento?
20 - No geral, quais foram os problemas apresentados no dia da vistoria?
21 - Caso o seu apartamento tenha apresentado algum problema, a assistência técnica da construtora
solucionou o problema?
22 - Você ficou satisfeito com os serviços executados pela assistência técnica da construtora?
23 - Como classificaria o atendimento realizado pela assistência técnica da construtora?
24 - Observou algum problema no apartamento onde só foi possível detectar dias ou meses após a vistoria
(oculto)?
25 - A assistência técnica da construtora foi acionada para resolver algum dos problemas mencionados na
pergunta anterior?
26 - Como considera o procedimento de abertura de chamado apresentado pelo site da construtora?

5.2.4 Walkthrough
Com base nas informações coletadas, especialmente por meio da
entrevista com o síndico, onde foram relatados vários problemas com o SPHS
nas áreas comuns, apresentado no Quadro 16, foi possível a elaboração de
um checklist para vistoria técnica.
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Quadro 56 – Relação dos espaços e equipamentos das
áreas comuns a serem vistoriados e respectivos
subsistemas:

Para a avaliação do estudo de caso proposto neste trabalho, após uma
análise prévia das áreas comuns dos condomínios, formulários foram
elaborados para o walkthrough, dividindo-se por ambiente:
a) Reservatório e abastecimento de água fria – Um formulário foi
desenvolvido para esta categoria, considerando a complexidade do
funcionamento do equipamento;
b) Caixas de inspeção – Devido ao fato de cada torre apresentar
inúmeras caixas de inspeção, de esgoto, de águas pluviais, de
gordura, foi necessário a criação de um checklist específico;
c) Áreas comuns do condomínio – Alguns formulários foram
elaborados para os ambientes apresentados na área comum do
condomínio. O sistema de captação de águas pluviais, foi analisado
separadamente, pois nos ambientes como salão de festas, portaria,
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vestiários dos funcionários, apresentavam sistemas de captação
independentes por meio de suas coberturas.
5.3

Aplicação dos instrumentos - Pré teste
O Condomínio A, o primeiro a ser entregue pela construtora, foi

selecionado para a aplicação do pré-teste dos instrumentos de coleta
elaborados para esta pesquisa.
A fase de pré teste iniciou-se com a análise de documentação do
condomínio e logo em seguida, uma entrevista semiestruturada, ou seja, com
o roteiro preestabelecido, foi realizada com o síndico do condomínio, com o
intuito de colher informações sobre falhas nos sistema hidrossanitário da área
comum, desde a entrega do empreendimento pela construtora.
Com base nas informações coletadas, especialmente na entrevista com
o síndico, algumas questões direcionadas aos moradores foram elaboradas
com o objetivo de detectar os impactos de algumas falhas ocorridas na área
comum, meses depois do recebimento da obra, representaram no cotidiano
das pessoas. Por exemplo, houve a necessidade de adicionar uma questão
sobre uma falha relacionada ao reservatório de água, que prejudicou o
abastecimento em vários blocos do conjunto.
Inicialmente, foram elaboradas 61 questões fechadas com respostas de
múltipla escolha, e espaço para inserir algum comentário feito pelo
proprietário/morador, caso fosse necessário.
A última etapa foi a realização do walkthrough pelas áreas comuns e
vistoria em alguns apartamentos.
5.4

Considerações sobre o pré teste
A finalidade da aplicação de um pré-teste dos instrumentos elaborados,

fundamentalmente objetiva a melhoria dos formulários para a aplicação
definitiva. Muitos pontos necessitaram correções, complementações e outros
foram retirados.
Para a análise das documentações, percebeu-se que o condomínio não
havia recebido vários documentos da construtora e o síndico não tinha
conhecimento de que outros documentos não foram entregues. Contudo, foi
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necessário melhorar o formulário contendo a relação de todos os documentos
que deveriam ser entregues, inerente à construtora.
Na entrevista com o síndico, devido ao aumento de informações sobre
os equipamentos instalados na área comum e problemas que ocorreram
efetivamente, questões foram adicionadas visando obter informações das
pesquisas posteriores nos outros condomínios.
Na

etapa

que

envolve

a

aplicação

dos

questionários

aos

proprietários/moradores, foi possível detectar o desinteresse de muitas
pessoas em participar da pesquisa.
Pelo fato de ser impresso, as 61 questões iniciais que o questionário
apresentava, resultou um processo moroso na coleta das informações, além
de muitos moradores demonstrarem cansaço durante a aplicação.
Considerando estes fatos, além do desinteresse de muitas pessoas em
participar da pesquisa, alguns pontos do questionário puderam ser
melhorados, como por exemplo, a diminuição do número de questões para dar
maior

agilidade

nas

respostas,

inserção

de

questões

de

caráter

socioeconômico, a fim de entender o porquê do desinteresse de participação
nas pesquisas.
Outra possibilidade levada em consideração, objetivando maior
agilidade na coleta de dados pelos questionários, foi a utilização de
dispositivos móveis, empregado em vários trabalhos de avaliação pósocupação.
Inicialmente, para a realização do walkthrough, um formulário contendo
os principais pontos a serem vistoriados nos ambientes inseridos no
condomínio foi desenvolvido.
Após a entrevista com os síndicos de cada condomínio, foi necessária
uma complementação pontual para a vistoria de alguns equipamentos,
especialmente o reservatório de água. A casa de bomba não faz parte do
sistema hidrossanitário em questão, porém está vinculada diretamente ao
abastecimento de água fria do condomínio. Em alguns casos, houve a
necessidade de vistoriar o sistema de drenagem da água da chuva devido a
possíveis vazamentos e/ou deságue junto a área onde está instalado o
reservatório.
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Outra situação que necessitou uma complementação foi a vistoria do
sistema de captação de água da chuva na cobertura (lajes) das centrais de
medição de energia, depósito de material de limpeza, vestiário dos
funcionários e portaria.
Algumas áreas que não estavam contempladas no formulário inicial,
foram

adicionadas

como,

por

exemplo,

o

arruamento

interno

e

estacionamento, circulação de pedestres, entorno dos blocos, playground e
área fitness, presentes em alguns condomínios.
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6

ESTUDO DE CASO
Após a problematização do tema proposto e com base na aplicação de

conceitos e procedimentos metodológicos de APO contemplados em outros
trabalhos

aqui

expostos,

iniciou-se

a

aplicação

da

pesquisa

nos

empreendimentos do estudo.
O recorte territorial definido para a realização desta pesquisa está
dentro da Região Metropolitana de São Paulo. O município de Suzano situase a 45 km da capital, a leste de São Paulo sendo um dos 39 municípios que
compõem a Região Metropolitana do Estado. Este município está inserido na
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, sub-bacia hidrográfica Tietê Cabeceiras,
subdividida pelas micro bacias do Taiaçupeba, do Guaió e do Tietê Leste.
A informação da inserção do município é importante para esta pesquisa
pois, com uma extensão territorial de 205.877km², onde 80% desta área está
inserida em Área de Proteção Ambiental, ou seja, apresenta restrições legais
em razão da APA (Área de Preservação Ambiental) do Rio Tiete, resulta
apenas uma parcela de 20% de todo território sem restrições para a
urbanização (Gallego, 2012).
Além disso, em relação à infraestrutura básica, o município carece de
algumas melhorias, pois somente 70% do município é coberto pelo sistema de
abastecimento de água e 30% pela rede coletora de esgoto, apresentando um
quadro insuficiente para o atendimento geral da população (GALLEGO, 2012).
É possível afirmar portanto, que estudos técnicos são necessários
sobre o terreno onde os empreendimentos serão implantados, devido a
ocorrência de problemas relacionados à erosão e/ou alagamentos, além de
um mapeamento sobre a infraestrutura da área escolhida que deve ser
realizado pela construtora.
6.1

Localização dos objetos de estudo
Por meio de visitas aos sites na internet, informações por meio de

comunicação

e

pesquisa

sobre

construtoras

que

mais

realizam

empreendimentos do seguimento econômico, um complexo imobiliário
localizado no município de Suzano- SP foi selecionado como estudo de caso
para a realização deste trabalho.
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Este complexo imobiliário, como é chamado na região, é formado por
05 (cinco) condomínios, com o mesmo sistema construtivo e tipologia, ou seja,
edifícios habitacionais multifamiliares de 05 pavimentos (térreo mais 04),
comercializado

por

uma

das

construtoras

que

mais

executou

empreendimentos do seguimento econômico no país, participante do
Programa Minha Casa Minha Vida desde seu lançamento em 2009.
Conforme apresentado na Figura 4, o empreendimento fica num local
próximo ao centro de Suzano e de importantes rodovias da região
metropolitana de São Paulo: a Rodovia Mario Covas, conhecida como
Rodoanel e a Rodovia Henrique Eroles.

Figura 4 - Localização geográfica (sem escala) dos condomínios
em relação às rodovias e o centro de Suzano

Fonte: Google Maps

Após a seleção do local, foi realizado um reconhecimento de campo
com registros fotográficos e observações com o enfoque técnico no entorno
dos condomínios. O contato inicial com o gerenciador (síndico) de um dos
condomínios, pontuou o início dos agendamentos para a realização das
pesquisas necessárias para conclusão deste trabalho.
Com base nas informações sobre as datas de entrega da obra,
fornecidas pelos síndicos, os condomínios foram organizados e nomeados
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como: Condomínios A, B, C, D, e E, facilitando a compreensão do estudo de
caso desta pesquisa.
Com a finalidade de melhorar a compreensão sobre a implantação dos
condomínios estudados, a Figura 05 apresenta o posicionamento dos
conjuntos na região, lembrando que, no condomínio A foi realizado o pré-teste
dos instrumentos de coleta de dados, mencionados no capítulo anterior.

Figura 5 - Implantação dos condomínios objetos de estudo. (Sem escala)

CONDOMÍNIO
E

CONDOMÍNIO
C

CONDOMÍNIO
B

CONDOMÍNIO
A

CONDOMÍNIO
D

Após a análise da documentação e dos projetos

existentes,

relacionados aos condomínios, foi possível entender o funcionamento de cada
local, áreas de lazer existentes, acesso dos moradores, localização dos
sistemas de abastecimento de água, gás e energia, disposição dos
apartamentos nos pavimentos, acesso entre os pisos e funcionamento do
sistema de combate ao fogo.
Além do número de blocos, existem outras diferenças entre eles,
apresentados no Quadro 15, relacionados à área comum, ou seja, alguns
equipamentos existem apenas em alguns condomínios. O abastecimento de
gás também difere entre eles, sendo que alguns utilizam o GLP e outros
utilizam o gás natural (GN), portanto, não dispõem de centrais para o
armazenamento de botijões. Apesar de não fazer parte do foco deste trabalho,
a informação sobre outros sistemas prediais foram apresentados pelo fato de
que em algumas situações, impactam em falhas mencionadas por alguns
síndicos.
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Quadro 65 - Relação de unidades privativas, equipamentos em áreas comuns e sistema
de abastecimento a gás dos condomínios selecionados para o estudo de caso
Condomínio

Nº Blocos

Nº Unidades
Privativas

A

9

360

B

9

360

C

9

360

D

4

160

E

9

360

6.2

Equipamentos Área Comum

Playground, Salão de Festas,
Churrasqueira, Redário
Playground, Área Fitness, Salão de
Festas, Redário
Playground, Área Fitness, Salão de
Festas, Redário
Playground, Salão de Festas
Quadra Poliesportiva, Salaõ de Festas,
Espaço Gourmet, Churrasqueira, Salão de
Festas

Abastecimento a
gás

GLP
GLP
GN
GN

GN

Características gerais dos objetos de estudo

6.2.1 Área Comum
Neste item, são informadas as características das áreas comuns
igualmente existentes em todos os condomínios, especialmente as que
envolvem o sistema hidrossanitário (SPHS): reservatório de água, caixas de
inspeção de esgoto e águas pluviais, sistema de cobertura dos blocos, salão
de festas, portaria e vestiários, captação de águas pluviais nos arruamentos
internos e drenagem das áreas permeáveis.
6.2.1.1 Reservatório de água
O abastecimento de água em todos os condomínios é realizado por um
reservatório cilíndrico de metal, popularmente chamado de “castelo”. É
constituído por 03 células onde a água fornecida pela rede pública chega até
o ele através da tubulação com hidrômetro.
Existem 03 bombas destinadas ao funcionamento do reservatório,
conforme demonstra a Figura 6, onde é possível visualizar o funcionamento
geral do equipamento.
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Figura 6 – Esquema
reservatório de água

de

funcionamento

do

Fonte: desenvolvido pela autora, 2017

A bomba 1

recalca a água da célula 01, abastecida pela

concessionária, levando a água para a célula 03. Nesta bomba existe um
registro para manutenção e o acionamento é automático, pois existe uma
eletroboia dentro da célula que controla a parada da bomba quando a célula
apresenta um volume de água suficiente. Por gravidade, a célula 3 por sua
vez, pressuriza a água até as unidades privativas e área comum dos
condomínios (salão de festas, vestiários, portaria, etc).
A bomba 02 recalca a água da célula 01 e abastece a célula 02. Nesta
bomba também existe um registro para manutenção e eletroboia de controle
do abastecimento. A água da célula 02 é pressurizada para a rede de
combate a incêndio do condomínio, onde seu acionamento é realizado pelas
botoeiras de incêndio que se localizam em todos os pavimentos dos blocos
dos apartamentos. A bomba 03 funciona como um backup caso a bomba 2
não funcione.
Existe1 tubulação de saída de água em cada célula que funcionam
como “ladrão do reservatório” para eliminar o excesso de água a partir de um
limite de volume definido para cada célula. Outras 03 tubulações são
instaladas individualmente em cada célula para funcionarem como drenos de
limpeza em manutenções necessárias.
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6.2.1.2 Sistema de Cobertura – Captação de Águas Pluviais
a) Blocos de apartamentos:
Cada bloco apresenta sistema de cobertura constituído de estrutura de
madeira ou perfis de aço, telhas de fibrocimento e sistema de calhas e rufos
para o encaminhamento das águas pluviais. O acesso é realizado por uma
escada tipo marinheiro e um alçapão que normalmente fica trancado no hall
do último pavimento.
O telhado, conforme pode ser observado na Fotografia 1, é dividido em
duas águas e calha central, ou seja, os condutores verticais ficam
posicionados na área central da cobertura. Pelo posicionamento dos ralos
hemisféricos, verifica-se que estes condutores verticais são encaminhados
internamente, posicionados no interior da alvenaria (estrutural) de algumas
unidades privativas.
Fotografia 1 - Sistema de cobertura nos blocos dos condomínios do
estudo de caso

Fonte: Autora, 2017

6.2.1.3 Salão de festas
O salão de festas, construção localizada a parte dos blocos
habitacionais, disponibiliza um banheiro e uma cozinha. O sistema de
cobertura é o mesmo utilizado nos blocos de apartamentos.
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6.2.1.4 Portaria, Vestiário e DML
Tanto a portaria como o vestiário dos funcionários e depósito de
material de limpeza (DML), constituem edifícios isolados localizados à parte
do bloco habitacional.
Na portaria existe um banheiro para os funcionários. No vestiário
existem dois banheiros, um feminino e outro masculino. No depósito de
material de limpeza (DML) foi verificada a existência de um tanque.
6.2.2 Características da unidades privativas
Os blocos de todos os condomínios possuem a mesma tipologia, ou
seja, térreo mais quatro pavimentos, com 08 apartamentos tipo por pavimento,
com área entre 39,65m² e 46,60m², totalizando 40 unidades em cada um,
conforme apresentada na Figura 7:
Figura 7 – Planta com a disposição dos apartamentos

Fonte: Documentação dos condomínios, 2017

O sistema construtivo do bloco habitacional é a alvenaria estrutural.
Existe um aviso sobre este sistema aos moradores logo na entrada, alertando
sobre a proibição de retiradas, deslocamentos ou aberturas de quaisquer
paredes, responsabilizando o infrator no caso de danos à estrutura.
As unidades privativas se configuram com duas opções de planta,
sendo que ambas possuem 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e
banheiro, como apresentadas nas Figuras 8 e 9.
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Figura 8 - Apartamento modelo – opção 01

Fonte: Website da construtora, 2016
Figura 9 - Apartamento modelo – opção 02

Fonte: Website da construtora, 2016

As instalações do sistema hidrossanitário nos apartamentos, se
constituem de sifões e engates flexíveis de PVC em todas as pias, torneiras e
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acabamentos de registro em metal cromado, pia do banheiro de louça e sem
coluna, ralos de PVC, tanque e pia de cozinha em granito sintético.
Na área de serviço existe uma tubulação específica para saída da água
da máquina de lavar, além de um único ralo de PVC no piso para o
escoamento de água em casos de vazamentos ou transbordos de água da
máquina. Não é permitido a lavagem da cozinha e área de serviço, conforme
descrito no manual do proprietário.
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7

COLETA DE DADOS - RESULTADOS
Neste capítulo, são apresentadas as informações obtidas nos

condomínios selecionados para o estudo de caso, por meio dos instrumentos
de coleta.
Inicialmente, é relatado quais os documentos foram apresentados fornecidos
por cada condomínio e, em seguida, as principais falhas ocorridas na época
do recebimento da obra, obtida por meio de entrevista com o síndico.
Posteriormente, são apresentados os resultados referentes aos
questionários aplicados aos proprietários/moradores e, finalmente, as
informações geradas pelo walkthrough realizados nas áreas comuns dos
respectivos condomínios estudados.
Todos os documentos entregues ao síndico pela construtora, foram
verificados e confirmados, com exceção dos relacionados no Quadro 16,
referente a projetos e especificações das áreas comuns.
Sobre o manual do síndico, ou seja, o manual de uso, operação e
manutenção, foi entregue um documento com várias especificações de
equipamentos e sugestão de acompanhamento das manutenções preventivas
por meio de tabelas.
Quadro 76 - Relação dos documentos entregues aos condomínios pela construtora
DOCUMENTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Manual do Proprietário
Manual das Áreas comuns
Notas fiscais dos equipamentos
Certificado de garantia dos equipamentos
Manuais técnicos de uso, operação e manutenção
Habite-se
Averbação da matrícula no cartório de registro de
Alvará de aprovação e execução da edificação
Prefeitura
Projetos aprovados
Incêndio
Arquitetura
Estrutura
Projetos executivos
Instalações elétricas
Instalações hidráulicas
SPDA
Especificação
Ata da Assembléia de instalação do condomínio
Recibo de pagamento do IPTU do último ano de
Boleto dos IPTUs a serem pagos
Cópia do processo de desmembramento e carnês do
Certificado de recarga dos extintores
Certificado de teste hidrostático
Convenção condominial
Regimento interno
Relação dos proprietários

ENTREGUES
CONDOMÍNIO A

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NÃO
*
*
*
NÃO
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ENTREGUES
CONDOMÍNIO B

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
*
*
*
SIM
*
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NÃO
NÃO
NÃO
*
NÃO
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ENTREGUES
CONDOMÍNIO C

ENTREGUES
CONDOMÍNIO D

ENTREGUES
CONDOMÍNIO E

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
*
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NÃO
*
*
*
NÃO
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NÃO
*
*
*
NÃO
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NÃO
*
*
*
NÃO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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7.1

Levantamento de dados por meio de entrevista com o síndico

7.1.1 Condomínio A
No que diz respeito ao sistema hidrossanitário, no período de
entrega/recebimento de obra do condomínio A, foi relatado que devido a
erosão existente próxima à edificação de um dos blocos de apartamentos, foi
possível verificar tubulações de esgoto amassadas ligadas nas caixas de
inspeção. Em períodos de chuva foi constatado entrada de água pluvial no
interior dos apartamentos pela própria tubulação conectada nas caixas de
inspeção.
Ainda na época da entrega/recebimento, o reservatório de água
apresentou pouca vazão para o abastecimento das unidades privativas de
alguns blocos de apartamentos devido a uma obstrução na tubulação.
Meses depois da entrega houve um problema com a eletroboia que
acionava a todo momento a bomba 1que recalcava a água para a célula 3, ou
seja, a água extravasava sem controle pelo ladrão, sendo necessário o
controle manual da bomba para evitar o desperdício, além da interrupção do
abastecimento de água ás unidades privativas.
No mesmo período, o abastecimento apresentou uma pressão muito
baixa no fornecimento de água às torneiras e chuveiros dos apartamentos. A
concessionária que abastece o condomínio foi acionada para fazer um teste
de vazão e verificou que as tubulações possuíam uma diferença nas medidas
de entrada e saída de água. A água chegava na célula 1 através de tubulação
com diâmetro de 4”, muito maior que a tubulação de saída para a célula 3 de
abastecimento com ½ “ de diâmetro, ou seja, a célula 1 ficava abastecida,
porém a célula 3 não podia ser alimentada com ocorrendo o abastecimento de
água aos apartamentos com vazão muito baixa em relação ao normal.
Com o prazo de garantia em vigor, a assistência técnica da construtora
foi acionada para solucionar o problema, porém não houve atendimento deste
chamado.
Diante da emergência da situação, o próprio condomínio assumiu os
custos da troca da eletroboia com defeito, além do reparo da tubulação que
alimentava a célula de abastecimento de água aos blocos. Após esse evento
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a construtora se declarou não possuir mais responsabilidade em qualquer
falha apresentada no reservatório.
Em relação ao sistema de águas pluviais do condomínio, as calhas do
telhado do salão de festas, além da constatação de má qualidade na
execução, se apresentaram subdimensionadas, ocorrendo transbordamento
de água pluvial e consequentemente, vazamentos internos durante o período
de chuvas intensas.
Na área externa do salão de festas, a água que saía dos condutores
verticais era despejada na à entrada do salão de festas, promovendo o
empoçamento nesse local e impedindo o uso do espaço pelos usuários. A
reforma no telhado do salão foi necessária, porém, realizada pelo próprio
condomínio, pois a construtora alegou o término do prazo de garantia para
manutenções neste local.
Em relação ao sistema de coleta de águas pluviais, o número das
caixas coletoras existentes no arruamento interno do condomínio se
apresentou subdimensionado, prejudicando a condução da água da chuva até
a caixa coletora ligada à rede pública. Em períodos de chuva intensas, o piso
intertravado fica alagado por horas, devido à drenagem insuficiente, ou
inexistente no terreno.
7.1.2 Condomínio B
Durante a vistoria de entrega/recebimento de obra, foram constatadas
diversas falhas envolvendo o sistema predial. Uma lista com as não
conformidades registradas pelo síndico foi apresentada aos engenheiros da
construtora, antes da assinatura do termo de recebimento.
Em relação ao sistema hidrossanitário pertinente às áreas comuns do
condomínio, o maior problema constatado foi a ausência de água no
reservatório no momento da vistoria, não sendo possível verificar o
funcionamento do equipamento, testar torneiras, registros, entre outros
componentes.
Assim que o abastecimento de água do reservatório foi estabelecido, as
tubulações designadas para combate ao incêndio, localizadas no hall de
acesso às unidades privativas, apresentaram vazamentos em vários blocos,
causando infiltrações em algumas moradias.
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As bombas de recalque que levavam água entre as células do
reservatório também apresentaram problemas de funcionamento, porém a
construtora reparou o problema destes equipamentos. Após três meses, a
eletroboia apresentou defeito, não podendo abastecer os blocos do
condomínio. Devido a este fato, o condomínio assumiu o reparo do problema
onde foi possível observar que, além da ausência de iluminação necessária no
interior do reservatório, a eletroboia encontrava-se ao lado oposto da porta de
acesso para manutenções, ou seja, houve a necessidade da contratação de
um profissional técnico com experiência em escalada para que o reparo
pudesse ser concluído.
Em outros locais da área comum como por exemplo, no salão de
festas, verificou-se que não existia os equipamentos de cozinha conforme
demonstrado

no

stand

de

vendas

na

época

do

lançamento

do

empreendimento. O problema foi questionado junto à construtora porém, não
houve a resolução deste caso. A recomendação por parte da empresa foi que
não poderia haver nenhuma modificação, pois o condomínio perderia a
garantia de qualquer eventualidade que ocorresse no local. No entanto o
condomínio assumiu os riscos, abrindo mão do prazo de garantia ofertada em
troca do lazer dos usuários que possuíam o direito de usufruir o salão de
festas.
No espaço determinado como depósito de material de limpeza (DML)
verificou-se a existência de infiltrações na parte inferior das paredes, além do
entupimento do ralo existente.
Nas caixas de inspeção de esgoto, localizadas ao entorno de vários
blocos de apartamentos, percebeu-se a presença de odores muito fortes. As
caixas foram construídas mas não foram vedadas de forma adequada. Mesmo
quando estavam limpas o odor invadia os apartamentos do térreo e primeiro
andar, especialmente em dias com a temperatura elevada. Atualmente, com
as manutenções preventivas realizadas pelo condomínio, o problema foi
solucionado com borrachas de vedação, mas em algumas caixas o odor ainda
permanece. Algumas caixas de esgoto também precisaram ser refeitas
completamente.
No que diz respeito ao sistema de captação de águas pluviais da
cobertura

dos

blocos

de

apartamentos,

após

alguns

meses

da
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entrega/recebimento

do

condomínio,

verificaram-se

infiltrações

nos

apartamentos localizados no último pavimento durante o período de chuvas.
Especificamente no bloco 2, a tubulação vertical coletora apresentou ausência
de vedação ocasionando entrada de grande volume de água em direção às
moradias dos andares inferiores. A assistência técnica da construtora foi
acionada, porém os reparos eram feitos de forma ineficiente e o problema
não foi solucionado.
Posteriormente, com as manutenções preventivas realizadas pelo
condomínio, todos os reparos no telhado foram refeitos, diminuindo
vazamentos e infiltrações, porém no período de chuvas mais intensas o
problema retornava.
Sobre a coleta de águas pluviais na área externa do condomínio, além
de duas ruas internas não possuírem coletores de água, as existentes em
outros locais apresentaram escoamento ineficiente, fazendo com que a área
ficasse completamente alagada. Quando a chuva é mais intensa, não é
possível o acesso aos moradores entre os blocos 1 e 2.
Alguns locais destinados ao lazer apresentaram falha na drenagem das
águas pluviais, impossibilitando o uso como, o playground, o redário e área
fitness.
Em relação ao piso intertravado do arruamento interno, houve um
comunicado da construtora informando que não seria possível a entrada de
caminhões com mais de 3.500 kg no condomínio, causando muitos
transtornos na rotina da manutenção da zeladoria. Devido a isto, o
abastecimento dos botijões de gás foi modificado, sendo necessária a
construção de um acesso para abastecimento pelo lado externo do
empreendimento. Para a realização da manutenção preventiva nas caixas de
inspeções de esgoto do condomínio, todo o maquinário precisava ser
transportado manualmente com muita dificuldade pela empresa terceirizada.
Com a movimentação de alguns blocos intertravado no piso, do
arruamento interno, foi possível observar a erosão do solo e drenagem
ineficiente, inclusive o rompimento da caixa coletora de águas pluviais ao lado
da entrada do bloco 2.
Alguns apartamentos situados no térreo, apresentaram infiltrações
originadas pela ascensão da água contida no solo, devido ao empoçamento
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constante no entorno do bloco, indicando a ausência de drenagem de apoio
no local e impermeabilização na estrutura das edificações.
O síndico relatou que na época, houve o acionamento da assistência
técnica da construtora realizado via telefone ou pelo portal na internet porém,
não existiu um retorno comunicando sobre a manutenção dos pontos
apresentados, apenas a informação sobre o final do prazo de garantia,
obrigando o condomínio em assumir todas as despesas para o funcionamento
normal dos sistemas prediais.
7.1.3 Condomínio C
Na vistoria de recebimento de obra do Condomínio houveram várias
ressalvas registradas pelo síndico. Um laudo técnico realizado mais tarde por
um profissional capacitado apontou várias irregularidades relacionados ao
sistema hidrossanitário como: caixas de passagem (elétrica, aterramento,
cabos de telefonia) sem escoamento da água pluvial; apresentou também
defeito na bomba de recalque que abastece o condomínio com água fria, além
do barrilete do reservatório de água apresentar ausência de pintura
recomendada na NBR e quadro elétrico da bomba de abastecimento de água
inadequado e com sinais de superaquecimento, podendo ocorrer um curto
circuito;
Em relação à drenagem, foi observada a inexistência de drenagem na
casa de bombas do reservatório, para o caso de alagamento ou manutenção
da mesma; poças de água em vários pontos do condomínio, especialmente
nas áreas ajardinadas e no arruamento interno de piso intertravado indicando
sistema de drenagem insatisfatório. Além disso, foi identificado recalque
diferencial no piso junto ao bloco 3 do condomínio.
Dos problemas relatados no laudo técnico, nenhum item foi atendido
pela construtora nos chamados de assistência técnica afim de solucionar os
problemas. Atualmente, uma empresa terceirizada administra o condomínio
onde algumas falhas puderam ser solucionadas.
Outro ponto relevante no momento de recebimento da obra, foi
constatação da execução do reservatório de água (castelo) apresentar-se
incompleta portanto, não havia água nos blocos durante o período de vistoria.
Três meses após a entrega do empreendimento, já com o reservatório
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finalizado, houve o rompimento de uma tubulação suspensa devido a vibração
realizada pelo acionamento da bomba, além da força do vento. A construtora
foi acionada e reparou o problema. Em outros chamados realizados pelo
síndico, referente ao reservatório de água, a construtora alegando término do
prazo de garantia não realizou as manutenções corretivas necessárias,
mesmo faltando 6 meses para a finalização do período.
O síndico constatou que não havia individualização da medição do
consumo de água nas unidades privativas, obrigatório pela Lei complementar
104/01 do Município de Suzano e, desde 2016, pela Lei Federal. O principal
agravante é o fato de que toda a construção dos edifícios do condomínio ter
sido executada com o sistema de alvenaria estrutural e sem um planejamento
para a individualização posterior à entrega.
O sistema de captação de águas pluviais na cobertura de alguns blocos
do condomínio apresentou a instalação de calhas com a declividade invertida,
ou seja, a água não escoava em direção aos condutores verticais e sim para
os cantos da edificação, ocasionando muitas vezes o transbordamento de
água

para

a

laje

do

quinto

andar.

Como

a

laje

não

apresenta

impermeabilização adequada, muitas unidades privativas sofreram infiltrações
constantes, desde os primeiros meses após o recebimento da obra.
Existe um problema constante em relação à drenagem do arruamento e
das áreas do playground e fitness, onde a água da chuva fica empoçada
durante dias, impossibilitando o uso. Na área de acesso às vagas de carros
também existem pontos que alagam e a água não é escoada rapidamente. As
grelhas das caixas coletoras são confeccionadas de cimento e várias delas
foram danificadas após a entrega da obra. Nas áreas de entrada de pedestres
do condomínio, ao redor do salão de festas, não é possível realizar a
locomoção em dias de chuvas mais intensas.
A principal reclamação sobre a construtora é referente aos chamados
junto à assistência técnica, onde a empresa alega a ausência de garantia
para a maioria das falhas apresentadas, sendo que em muitas delas, o prazo
era vigente.
Houveram

transtornos

colocados

pela

construtora

durante

o

recebimento de obra, tanto das unidades privativas como nas áreas comuns,
em relação às falhas constatadas pelos moradores como por exemplo,
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morosidade

no

atendimento

da

assistência

técnica,

dificuldade

de

agendamento para a realização das manutenções e ineficiência nas
manutenções realizadas onde o problema retornava na maioria dos casos
Em relação ao manual do síndico há muitas lacunas importantes que
não foram esclarecidas tecnicamente. O material de leitura foi considerado
vago e aborda equipamentos que não existem no condomínio, confundindo
bastante o síndico durante os procedimentos de manutenção necessária.
7.1.4 Condomínio D
No condomínio D, o síndico responsável acompanhou a vistoria de
entrega/recebimento de obra observando que sobre o sistema hidrossanitário
não foram constatadas falhas existentes, com exceção do sistema de
captação de água da chuva na cobertura dos blocos dos apartamentos, maior
problema relatado.
Após seis meses da entrega da obra, intensificaram os vazamentos e
infiltrações que ocorriam na cobertura de alguns blocos e refletiam nos
apartamentos do andar inferior durante os períodos de chuva.
Muitos apartamentos foram prejudicados e até o momento a construtora
não solucionou o problema.
7.1.5 Condomínio E
O Condomínio E foi entregue em junho de 2016 , ou seja, há um ano da
realização desta pesquisa. O síndico atual acompanhou a vistoria de
entrega/recebimento de obra, juntamente com os engenheiros da construtora.
Em relação ao sistema hidrossanitário, foi possível constatar infiltrações
nas unidades privativas devido ao sistema de captação ineficiente de águas
pluviais localizado na cobertura dos blocos de apartamentos, sendo possível
identificar na época, a ausência de vedação entre o condutor vertical e a laje
da edificação, fazendo com que os apartamentos logo abaixo, recebessem
água da chuva. A assistência técnica da construtora foi acionada várias vezes
porém, as manutenções realizadas não sanaram o problema de imediato,
levando meses para a solução definitiva.
Na área posterior do terreno do condomínio, a água da chuva ficava
represada durante muitos dias, pois não havia nenhum sistema de captação
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executado pela construtora a fim de encaminhar a água até às caixas de
inspeções localizadas nas ruas. A assistência técnica da construtora foi
acionada e solucionou o problema criando uma abertura no muro de divisa do
terreno para a água escoada fosse encaminhada para a calçada,
procedimento incorreto segundo as normas construtivas.
Em alguns pontos do piso intertravado na área externa do condomínio,
incluindo as vagas de estacionamento, apresentou-se um desnivelamento
considerável, além do destacamento do piso, sendo necessário refazê-lo em
vários locais.
O ralo para escoamento de água da chuva próximo ao salão de festas
apresentou-se com instalação sem o caimento necessário, fazendo com que a
água retornasse para a área de entrada do salão de festas e jardim. A quadra
não tinha drenagem suficiente fazendo com que a água permanecesse
acumulada no local por longo período. Em assembleia, o síndico sugeriu a
substituição

da

grama

por

piso

de

concreto

para

conseguirem

o

aproveitamento e melhor uso da área.
No reservatório de água, houve vazamentos nas tubulações verticais
suspensas.
Em alguns apartamentos do bloco 09 houve vazamentos nas
tubulações de água fria caracterizando uma instalação irregular, onde foi
possível observar algumas emendas nas tubulações.
Mesmo não fazendo parte do foco deste trabalho, é pertinente destacar
que muitos problemas no sistema elétrico da área comum do condomínio não
foram solucionados pela assistência técnica da construtora, que alegava final
do período de garantia vencido no dia da vistoria de entrega e recebimento de
obra. Uma das falhas mencionadas refere-se à queima de lâmpadas com
frequência.
No Quadro 17, estão apresentadas as principais falhas mencionadas
pelos síndicos de todos os condomínios participantes da pesquisa.
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Quadro 87 - Relação de falhas informadas pelos síndicos dos condomínios

ÁGUAS PLUVIAIS

ESGOTO

ÁGUA FRIA
(RESERVATÓRIO )

LOCAL

7.2

FALHAS INFORMADAS PELO SÍNDICO

Condomínios
A

Vazão subdimensionada para o abastecimento das unidades privativas

X

Tubulação entupida causando baixa vazão no abastecimento de água às
unidades privativas do bloco 8

X

Inexistência de água no reservatório no momento da entrega da obra

B

C

D

E

X

Execução incompleta do reservatório na data de entrega de obra
Rompimento de tubulação suspensa devido à fixação ineficiente
Vazamento de tubulação
Rompimento de tubulação suspensa

X
X
X
X
X

Forte odor de esgoto na área externa dos blocos de apartamentos

X

X

Erosão próximo à algumas caixas de inspeção

X

X

Caixa e tubulação de esgoto entupida
Subdimensionamento no tamanho da calha do salão de festas
Infiltrações pela cobertura dos salão de festas
Número de coletores de águas pluviais nos arruamentos internos do
condomínio subdimensionado
Drenagem deficiente na área de estacionamento
Drenagem deficiente nas áreas ajardinadas
Drenagem deficiente nas áreas de lazer, como playground e fitness
Pontos de alagamento devido à ausência de ralo coletor em área externa
dos blocos de apartamentos
Infiltração de água da chuva pelo telhado da cobertura dos blocos de
apartamentos

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Questionário proprietários/moradores
Após a entrevista com o síndico, os questionários foram aplicados

individualmente aos moradores dos condomínios.
No condomínio A o número de participantes foi de 34, correspondendo
a 22,7% do total das unidades privativas ocupadas.
No período de entrega/recebimento da unidade privativa, 44,1% dos
entrevistados disseram que o imóvel não apresentava nenhum tipo de
problema.
Em relação aos entrevistados que detectaram alguma falha no
momento da vistoria de entrega/recebimento, 20,6% constataram na parte
hidráulica, ou seja, torneiras, registros e caixa acoplada. Quanto à correção
das falhas, 32,5% disseram que a assistência técnica foi acionada e
solucionou o problema.
No

período

pós

vistoria

de

entrega/recebimento,

23,5%

dos

entrevistados disseram que houve problemas na parte hidráulica, 11,8% com
esgoto e 20,6% com umidade e infiltrações, considerados como vícios ocultos.
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Sobre a atuação da assistência técnica da construtora pós vistoria de
entrega/recebimento de obra, 32,3% disseram que foi acionada mas que não
solucionou o problema e 11,8% disseram que o atendimento foi negado
devido ao término do prazo de garantia.
Os chamados realizados por meio de um portal de relacionamento na
internet com a construtora foram considerados por 32,3% dos entrevistados
como sendo complicado de preencher, fazendo com que muitas falhas não
fossem avaliadas. No geral, 26,5% consideraram o procedimento de
chamados como regular.
As falhas detectadas nos ambientes das unidades privativas,
observadas num período mais recente, foram organizadas no Quadro 18, que
identifica o local, o elemento hidrossanitário, o subsistema envolvido e o índice
correspondente obtido na pesquisa.
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Quadro 18 – Falhas no sistema hidrossanitário do banheiro das unidades privativas
dos condomínios

BANHEIRO

LOCAL

COMPONENTE

FALHAS

Entope frequentemente
Está mal fixada
Apresenta odor forte de esgoto
Bacia Sanitária Apresenta vazamento entre a conexão com a tubulação na
parede
Apresenta vazamentos na base
Foi trocada porque apresentou problemas
Não enche totalmente de água
Foi trocada porque quebrou
Caixa Acoplada
Está solta
A válvula de acionamento apresentou problemas
Queima frequentemente
A água sai com muita pressão
Chuveiro
A água sai com pouca pressão
Foi trocado porque não funcionava adequadamente
Apresenta instalação do cano de fixação torta
Não fecha totalmente
Manopla de
Houve necessidade de instalação de adaptador
abertura do
Foi trocada porque quebrou
chuveiro
Foi trocada porque apresentou defeito
Apresentou canopla solta
Apresentou vazamentos
Registro de gaveta Foi trocada porque estava com defeito
Houve necessidade de instalação de adaptador
Apresenta retorno de espuma na utilização da pia
Ralo do box
Odor forte de esgoto
Foi trocada porque não atendia ao uso
Pia de louça
Está solta
Apresenta odor forte de esgoto
Foi trocada porque machucava as mãos durante manuseio
Apresentou defeito
Torneira
Apresentou vazamento
Não fecha totalmente
Foi trocada porque quebrou
Apresentou vazamento
Engate flexível
Apresentou defeito
Apresentou vazamento
Sifão
Entope com frequência
Foi trocado por apresentar defeito
Apresenta ruídos possíveis de serem ouvidos em outros
Tubulação interna
ambientes quando o vizinho aciona a válvula de descarga
de água fria
ou toma banho em seu apartamento

COND. COND. COND. COND. COND.
A%
B%
C%
D%
E%
17,1
0,0
11,4

2,7
2,7
0,0

18,9
0,0
16,2

6,7
0,0
6,7

3,7
3,7
0,0

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0
2,9
2,9
0,0
0,0
11,4
5,7
2,9
2,9
2,9
14,3
2,9
2,9
2,9
0,0
2,9
5,7
2,9
14,3
2,9
38,2
14,3
2,9
8,8
5,7
11,4
2,7
0,0
2,9
17,1
5,7
8,8
14,7
2,9

2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
8,1
5,4
2,7
0,0
0,0
5,4
0,0
2,7
0,0
5,4
0,0
2,7
0,0
5,4
13,5
5,4
0,0
2,7
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
2,7
2,7

0,0
5,4
0,0
2,7
2,7
0,0
10,8
0,0
8,1
2,7
2,7
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
16,2
32,4
0,0
13,5
8,1
5,4
10,8
2,7
2,7
0,0
16,2
10,8
8,1
10,8
18,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,3
40,0
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0
0,0
3,7
0,0
3,7
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

23,5

54,5

24,3

40,0

59,3

É possível observar que os maiores índices de falhas, são atribuídos ao
forte odor de esgoto que se originam nos ralos da área de serviço, do
banheiro e sifão da pia de louça do banheiro, representando 58,8% das
reclamações.
Outro índice que pode ser considerado importante é relacionado ao
ruído apresentado pelas tubulações quando não são utilizadas na unidade
privativa em questão, ocorrendo quando a válvula da caixa de descarga e
chuveiro são acionados na unidade privativa localizada no andar superior,
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representando 32,3% das reclamações. Os índices de falhas apresentados
nos Quadros 19 e 20, são indicados na cozinha e área de serviço,
respectivamente.
Quadro 99 – Relação de falhas detectadas na cozinha dos condomínios
LOCAL

COMPONENTE

COZINHA

Registro de
pressão

Sifão

Torneira

FALHAS
Nunca foi acionado
Houve necessidade de instalação de adaptador
Acabamento danificado
Não interrompe a passagem de água quando necessário
Apresentou vazamentos
Não deixa a água da pia escoar rapidamente
Apresenta odor forte de esgoto
Entope com frequência
Apresentou defeito
Foi trocado por questões de estética
Apresenta muita pressão
Não fecha totalmente
Apresentou vazamentos

COND. COND. COND. COND. COND.
A%
B%
C%
D%
E%
11,4
5,4
16,2
0,0
0,0
2,9
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
5,7
2,7
0,0
0,0
0,0
14,7
2,7
5,4
0,0
0,0
8,8
0,0
10,8
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
7,4
0,0
2,7
16,2
0,0
0,0
2,9
5,4
0,0
0,0
0,0
17,1
2,7
21,6
0,0
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
5,7
0,0
0,0
6,7
3,7

Quadro 20 - Relação de falhas detectadas na cozinha dos condomínios
LOCAL

COMPONENTE

Torneira tanque

ÁREA DE SERVIÇO

Sifão

7.3

FALHAS
Apresenta pouca pressão
Apresentou vazamento
Não fecha totalmente
Apresenta muita pressão
Apresentou vazamentos
Apresenta odor forte de esgoto
Entope com frequência
Foi trocado porque quebrou
Não deixa a água escoar rapidamente
Apresenta retorno de espuma quando o vizinho utiliza a
máquina de lavar
Apresenta retorno de espuma no deságue da água da
máquina de lavar

COND. COND. COND. COND. COND.
A%
B%
C%
D%
E%
2,9
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
5,7
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0
5,4
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
8,6
2,7
0,0
0,0
0,0
11,4

5,4

10,8

0,0

0,0

2,9

0,0

2,7

0,0

0,0

11,8
Apresenta odor forte de esgoto
Não comporta o volume de água que sai da máquina de lavar 11,4
Tubo para despejo
Transborda quando o vizinho também utiliza a máquina de lavar14,3
da água da
Apresenta vazamentos
0,0
máquina de lavar
Apresenta odor forte de esgoto
8,8
Tubulação interna Apresenta ruídos possíveis de serem ouvidos em outros
8,8
de água fria
ambientes quando o vizinho utiliza a máquina de lavar

16,2

24,3

13,3

29,6

5,4
8,1
2,7
10,8

2,7
24,3
0,0
10,8

0,0
6,7
0,0
13,3

0,0
3,7
0,0
11,1

21,6

8,1

46,7

18,5

Ralo

Resultado geral dos questionários
Os questionários foram aplicados aos moradores de 150 unidades

privativas. O quadro 21 demonstra o número de moradias ocupadas e a
relação do número de questionários aplicados em cada condomínio:
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Quadro 21 – Relação do índice de respondentes e unidades ocupadas
no estudo de caso
CONDOMÍNIO

Nº DE
RESPONDENTES

Nº DE UNIDADES
OCUPADAS

% DOS
RESPONDENTES

REPRESENTATIVIDADE
DA AMOSTRAGEM DE
1132 UNIDADES
OCUPADAS

A
B
C
D
E
TOTAL

34
37
37
15
27
150

250
260
272
100
250
1132

22,7%
24,7%
24,7%
10,0%
18,0%
100,0%

13,3%

O trabalho atingiu o objetivo inicial de obter dados de 10%, no mínimo,
do total de unidades privativas ocupadas. Em relação ao perfil dos moradores,
os gráficos 1 ao 5, apresentam os resultados obtidos na pesquisa referente ao
número de proprietários moradores, número de pessoas morando na
residência, tempo que moram no condomínio, se é a primeira experiência com
moradia em condomínio e qual o índice de satisfação geral sobre o local.
Gráfico 1 – Proprietários da moradia

92

Gráfico 2 – Quantidade de pessoas morando nas
unidades estudadas

Gráfico 3 – Tempo médio de moradia nas unidades

Gráfico 4 – Experiência com moradia em condomínio
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Gráfico 5 – Satisfação em relação à moradia e condomínio

Em relação ao conteúdo disponibilizado no manual do proprietário,
1,5% sabem dizer quais são as responsabilidades no uso e manutenção das
unidades e áreas comuns, porém somente 62 % disseram que leram o manual
e 41,7% responderam que sentiram dificuldades em entender várias partes,
inclusive a que diz respeito sobre a responsabilidade da construtora em
relação aos prazos de garantia.
Sobre a vistoria de entrega/recebimento de obra, 44,1% considerou a
vistoria como regular, 4,9 como ruim e 6,3% consideraram como péssima.
Sobre os problemas detectados nas unidade no momento da vistoria,
44% detectaram problemas durante a vistoria onde 20,7% estão relacionados
ao sistema hidrossanitário, ou seja, 9,7% eram falhas , 3% nas tubulações de
esgoto, e 3,3% problemas relacionados à umidade, 2,2% relacionados à
infiltração na laje ou no telhado, conforme apresentado nos gráficos 6 e 7.
Gráfico 6 – Ocorrência de falhas durante vistoria de
entrega/recebimento
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Gráfico 7– Detecção de falhas no sistema hidrossanitário
das
unidades
privativas
durante
vistoria
de
entrega/recebimento

Gráfico 8 – Atendimento da assistência técnica para a
solução dos problemas detectados

Gráfico 9 –
Satisfação do usuário em relação à
assistência técnica da construtora

No período pós vistoria, muitos usuários não acionaram a assistência
técnica da construtora, por entenderem que o problema era de fácil solução e
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poderiam resolver num período de tempo menor. Outros 51% respondentes
que não acionaram a construtora, alegaram que não conseguiram falar por
meio de telefone ou acharam complicado preencher o procedimento
disponibilizado no site da construtora.
Os usuários alegam que utilizaram o site da construtora ao terminarem
de preencher as informações das falhas constatadas em sua unidade,
receberam por e-mail uma resposta informando que determinado problema
não poderia ser resolvido devido ao final do período de garantia da
manutenção corretiva executada pela assistência técnica da construtora.
Outros 21,8% não tiveram seus chamados atendidos pela construtora.
Alguns moradores afirmaram que, para receber o técnico em seus
apartamentos, teriam que faltar no trabalho, pois a assistência técnica não
atendia os chamados aos finais de semana, período em que os moradores
normalmente estão de folga.
Dos usuários que tiveram um retorno positivo da construtora na
resolução do problema, 16,2% consideram o atendimento regular e 12%
consideram ruim.
As falhas foram detectadas durante o uso do imóvel, como por
exemplo, 55,3% disseram que houve falhas no sistema hidrossanitário, sendo
estes, 14,7% relacionados à parte hidráulica, 17,7% ao esgoto e 25,9% à
umidade e infiltrações, conforme apresentado no Gráfico 10.
Gráfico 10 – Falhas detectadas nas unidades privativas
no período pós vistoria
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Conforme apresentado no Gráfico 11, 42,6% dos usuários, não tiveram
retorno positivo da assistência técnica em relação ao chamado solicitado.
Destes, 12,6%, perceberam as mesmas dificuldades em relação à
comunicação e dificuldade no atendimento, portanto muitos tiveram que
resolver os problemas por conta própria. Outros 18,2%, tiveram o atendimento
da assistência técnica, porém o problema não foi resolvido, 4,9% disseram
que o problema voltou e 10,5%, não obtiveram o atendimento devido ao final
do período de garantia disponibilizado.
Gráfico 11 - Atendimento da assistência técnica em
relação aos chamados em relação às falhas apresentadas
após a entrega das unidades privativas

.
Em relação à satisfação dos usuários quanto aos procedimentos de
abertura dos chamados à assistência técnica, 41,7% consideram entre regular
e ruim. A reclamação principal é a dificuldade no preenchimento no site no
que diz respeito às falhas que querem informar. Os usuários declaram que
não é possível explicar o que acontece realmente no imóvel, sendo assim, o
campo no formulário é preenchido com possíveis falhas já determinadas pela
assistência técnica, nem sempre correspondente com a realidade e, tão rápido
recebem a resposta que não há cobertura pela garantia para aquele problema.
Muitos moradores alegam que normalmente, não existem alternativas para a
maioria dos problemas que realmente acontecem durante o uso. Isso dificultou
muito o relacionamento entre a construtora e o usuário.
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Gráfico 12 – Opinião dos usuários em relação aos
procedimentos de chamados à assistência técnica

Em relação aos equipamentos hidrossanitários instalados nas 150
unidades privativas dos moradores que participaram da pesquisa, ou seja,
banheiro, cozinha e área de serviço, a relação das falhas foi organizada no
Quadro 22 para melhor compreensão.
Quadro 102 – Índice das falhas apresentadas nas 150 unidades privativas , de acordo com
os ambientes e componentes neles instalados

PRESENÇA DE FALHAS
Ambiente

% Total de
falhas

% Não
apresentou
falhas

Torneira do tanque
Sifão
Ralo
Tubo para despejo de água da máquina

23
5
19
10
7
35
14
11
13
17
40
11
19
15
5
9
27
29

77
95
81
90
93
65
86
89
87
83
60
89
81
85
95
91
73
71

Tubulação de água fria embutida

17

83

Elemento hidrossanitário

Banheiro

Bacia Sanitária
Caixa acoplada
Chuveiro
Manopla de abertura do chuveiro
Registro de gaveta
Ralo do box
Pia de louça
Torneira
Engate flexível
Sifão
Tubulação de água fria embutida (ruídos)

Cozinha

Registro de pressão
Sifão
Torneira da pia

Área de
Serviço
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Outras falhas foram apresentadas no banheiro como, o retorno de
espuma pelo ralo ou pela pia (10,7% das unidades pesquisadas), 35,3%
apresentaram falhas nos rejuntes do piso e 21,6% responderam que existe
infiltração originada no apartamento do piso superior.
Odores desagradáveis de esgoto também foram observados no
banheiro, representando 31,5% das reclamações nas unidades participantes
da pesquisa. Na cozinha e área de serviço, esse valor representa um índice
de 32,9%, onde a maior incidência é apresentada pelo ralo da área de serviço
com 16,1% das respostas.
Em relação aos ruídos apresentados pelas vibrações ou abastecimento
de água, 52,7% afirmaram que o problema acontece no banheiro e na área de
serviço. A coleta desta informação não utilizou equipamentos de medição,
considerada portanto, uma questão subjetiva. Contudo, 3,4% dos usuários
afirmam ouvir ruídos no momento em que o vizinho utiliza a máquina de lavar
e 8,1% no momento em que o vizinho aciona a válvula de descarga ou toma
banho.
Na área de serviço, a tubulação para despejo da água da máquina de
lavar, apresentou um índice de 4,9% de reclamações quanto a capacidade de
volume

de

água

utilizado

normalmente,

9,8%

informam

que

há

transbordamento de água na área de serviço quando o vizinho está utilizando
a máquina de lavar no mesmo momento. No Quadro 23, são apresentadas
essas falhas e o índice total delas.
Quadro 23 - Principais reclamações apresentadas em relação a ruídos,
odores, e falhas nos componentes de esgoto
FALHAS APRESENTADAS

Ruídos vindo dos encanamentos da cozinha, banheiro e área de serviço
Ruídos nquando o vizinho utiliza a máquina de lavar, válvula de de
descarga ou chuveiro
Transbordamento de água na tubulação de saída de esgoto para a
máquina de lavar
Retorno de espuma no ralo da área de serviço quando usa-se a máquina
de lavar
Odores vindo do banheiro
Odores vindos da cozinha e área de serviço

%

52,7%
11,5%
15,4%
8,1%
31,5%
32,9%
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7.4

Resultado do Walkthrough – Área Comum
O walkthrough nas áreas comuns do condomínio foi realizado após a

aplicação da entrevista com o síndico e questionários com os moradores. Os
problemas relatados puderam ser observados mais de perto, com o objetivo
de detectar, além das falhas relatadas pelos síndicos, outras inconformidades.
Os Quadros 23 ao 29, apresentam de forma mais detalhada as não
conformidades observadas nos ambientes e equipamentos inseridos na área
comum.
Quadro 113 – Relação de falhas detectadas nos reservatórios de água
ITEM

Subsistema

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Água Fria

LOCAL/ITENS VISTORIADO

Reservatório de abastecimento de água
Pintura externa descascando
Ferrugem exterior
Oxidação nas conexões
Vazamentos nas conexões
Guarda corpo mal conservado
Escada de acesso mal conservada
Ausência de integridade na ancoragem
Placas de identificação
Ausência de integridade na fixação dos barriletes
Vazamento nos barriletes
Falha na integridade da estrutura
Falha no funcionamento do extravasor
Falha no funcionamento da bóia
Falha no ralo preventivo para coleta de água pluvial
Utilização de material incorreto na manutenção
Tubulaçãoes verticais externas fora do prumo
Espaço inadequado para realização das manutenções
Ausência de higienização anual

COND. A

Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

COND. B

COND. C

COND. D

COND. E

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Quadro 124 – Relação de falhas detectadas nos salões de festas e portarias
Subsistema

Salão de Festas (Banheiros)
Vazamentos em torneira
Torneiras proporcionam manuseio correto
Pressão da torneira normal
Água Fria
Vazamento em registro
Válvula de descarga com funcionamento correto
Caixa acoplada com funcionamento correto
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Esgoto
Sifão entupido
Integridade na bacia sanitária
Subsistema
Portaria (Banheiro)
Vazamentos em torneira
Torneiras proporcionam manuseio correto
Pressão da torneira normal
Água Fria
Vazamento em registro
Válvula na caixa de descarga com funcionamento correto

Esgoto

Caixa acoplada com funcionamento correto
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Sifão entupido
Integridade da bacia sanitária

Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não
X
X
X
X
X
X

Sim Não
X
X
X
X
X
X

Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

Quadro 135 – Relação de falhas detectadas nos vestiários masculinos e femininos
Subsistema

Vestiário Masculino
Vazamentos em torneira
Problemas no manuseio das torneiras
Problemas com a vazão das torneiras
Água Fria
Vazamento em registro
Válvula da caixa de descarga com mal funcionamento
Problemas no funcionamento da caixa acoplada
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Esgoto
Sifão entupido
Bacia sanitária solta ou com vazamentos
Subsistema
Vestiário Feminino
Vazamentos em torneira
Torneiras proporcionam manuseamento correto
Pressão da torneira normal
Água Fria
Vazamento em registro
Válvula da caixa de descarga com funcionamento correto

Esgoto

Problemas no funcionamento da caixa acoplada
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Sifão entupido
Entupimentos nas bacias sanitárias

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Quadro 146 – Relação de falhas detectadas nas caixas de inpeções de gordura e esgoto
Subsistema

Caixas de inspeção - Gordura e sabão
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Ausência de integridade nas tampas e puxadores
X
X
X
X
X
Existência de resíduos suspensos
X
X
X
X
X
Obstruções na entrada de esgoto
X
X
X
X
X
Obstruções na saída de esgoto
X
X
X
X
X
Esgoto
Entupimentos constantes
X
X
X
X
X
Ausência de manutenção trimestral
X
X
X
X
X
Ligação com a rede de coleta pública inexistente
X
X
X
X
X
Ausência de integridade das caixas junto ao solo
X
X
X
X
X
Subsistema
Caixas de Inspeção - Esgoto
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Ausência de integridade nas tampas e puxadores
X
X
X
X
X
Vedação da tampa incorreta
X
X
X
X
X
Existência de resíduos nas tampas
X
X
X
X
X
Obstruções na entrada ou saída de esgoto
X
X
X
X
X
Entupimentos constantes em caixa
X
X
X
X
X
Vazamentos e infiltrações
X
X
X
X
X
Esgoto
Odor forte
X
X
X
X
X
Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior
X
X
X
X
X
Ligação com a rede de coleta pública
X
X
X
X
X
Ausência de Integridade das caixas em relação ao solo
X
X
X
X
X
Existência de caixa entupida
X
X
X
X
X
Ausência de manutenção trimestral
X
X
X
X
X

Quadro 157 – Relação de falhas detectadas nas caixas de inspeção e coletoras de águas
pluviais
Subsistema

Águas
Pluviais

Caixas de Inspeção/Coletoras águas pluviais
Integridade das tampas e puxadores aceitável
Existência de resíduos nas tampas
Obstruções na entrada ou saída
Entupimentos
Vazamentos e infiltrações
Odor forte
Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior
Ausência de integridade das caixas em relação ao solo

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
Número de caixas coletoras subdimensionada na área dos
X
X
X
X
X
blocos
Número de caixas coletoras subdimensionada nos
arruamentos
X
X
X
X
X
Subsistema
Sistema de cobertura dos blocos dos apartamentos
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Ausência de limpeza nas calhas
X
X
X
X
X
Ausência de limpeza nos ralos hemisféricos
X
X
X
X
X
Existência de telhas partidas ou quebradas
X
X
X
X
X
Fixação incorreta das telhas
X
X
X
X
X
Ausência de acabamento correto das calhas nos cantos do
telhado
X
X
X
X
X
Presença de umidade nas telhas
X
X
X
X
X
Águas
Instalação da calha condutora horizontal central incorreta
Pluviais
X
X
X
X
X
Ausência de dispositivos de inspeção nos condutores
verticais
X
X
X
X
X
Empoçamento de água no condutor horizontal
X
X
X
X
X
Infiltrações de água no pavimento inferior
X
X
X
X
X
Instalação de rufos incorretas
X
X
X
X
X
Ausência de impermeabilização na laje
X
X
X
X
X
Manutenção realizada com materiais incorretos
X
X
X
X
X
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Quadro 168 – Relação de falhas detectadas no sistema de cobertura dos salões de festas e
vestiários
Subsistema

Águas
Pluviais

Sistema de Cobertura - Salão de Festas
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Ausência de limpeza nas calhas
X
X
X
X
X
Ausência de limpeza nos ralos hemisféricos
X
X
X
X
X
Existência de telhas partidas ou quebradas
X
X
X
X
X
Fixação incorreta das telhas
X
X
X
X
X
Ausência de acabamento correto das calhas nos cantos do
telhado
X
X
X
X
X
Presença de umidade nas telhas
X
X
X
X
X
Instalação da calha condutora horizontal central incorreta

Ausência de dispositivos de inspeção nos condutores
verticais
Infiltrações de água no interior do salão
Instalação de rufos incorretas
Manutenção realizada com materiais incorretos
Subsistema
Cobertura - Vestiário dos funcionários
Existência de infiltrações
Fixação de condutores verticais incorreta
Águas
Despejo de água dos coletores em locais inadequados
Pluviais
Instalação dos rufos incorreta
Manutenção realizada com materiais incorretos

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Quadro 179 – Relação de falhas detectadas no sistema de coleta de águas pluviais das
portaria, das ruas internas, passeios e jardins
Subsistema

Laje de Cobertura - Portaria
Existência de infiltrações
Ausência de impermeabilização
Fixação de condutores verticais incorreta
Águas
Despejo de água dos coletores em locais inadequados
Pluviais
Integridade da laje aceitável
Existência de microorganismos
Existência de trincas ou fissuras
Subsistema
Sistema de drenagem nos arruamentos
Número de coletores subdimensionado
Águas
Existência de pontos de alagamento
Pluviais
Existência de blocos de intertravados soltos
Existência de pontos de erosão no solo
Subsistema
Sistema de drenagem junto às áreas comuns e jardins
Inexistência de sistema de encaminhamento de água da
chuva nos jardins
Pontos de alagamento
Águas
Tempo de escoamento da água lento
Pluviais
Existência de umidade ascendente no bloco dos
apartamentos
Inexistência de rede de drenagem nas área de jardim

Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não
X
X
X
X
Sim Não

Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não
X
X
X
X
Sim Não

X
X
X
X
X

Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não Sim Não Sim Não
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sim Não Sim Não Sim Não

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
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8

ANÁLISE DO SPHS EM USO
Inicialmente, é oportuno salientar que a análise do SPHS em uso é um

dos seis requisitos gerais abordado pela NBR 15575 (ABNT, 2013), que deve
ser atendido por todos os sistemas de uma edificação.
Os critérios de análise apresentados priorizam em relação ao
desempenho do sistema hidrossanitário durante o uso, as exigências do
usuário apresentados pela NBR 15575-2013 Parte 1 e 6 (ABNT, 2013), sendo
eles: segurança, habitabilidade e manutenibilidade.
8.1

Área comum
Considerando todos os dados coletados, é possível afirmar que as

áreas comuns dos condomínios estudados são as que apresentam maior
número de falhas. Os subsistemas observados separadamente, revelam que o
de águas pluviais expõem falhas reincidentes em 4 condomínios, conforme
demonstrado no Gráfico 13. O problema no sistema de drenagem no solo é
reincidente em 3 condomínios.
Gráfico 13 – Falhas reincidentes nas área comuns dos condomínios

Considerando os requisitos e critérios pertinentes ao sistema
hidrossanitário apontados pela NBR 15575, o Quadro 30 relaciona os itens
que não são atendidos ou que não possuem o desempenho esperado,
conforme às exigências do usuário.
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Quadro 30 – Relação dos requisitos e critérios que não são atendidos pelo sistema
hidrossanitário nos objetos de estudo
1 - Segurança

EXIGÊNCIAS DO USUÁRIO
1.1 Segurança estrutural
1.2 Segurança no uso e operação
2.1 Estanqueidade

2 - Habitabilidade

2.2 Desempenho acústico

REQUISITOS
1.1.1 Resistência mecânica dos sistemas
hidrossanitários e instalações
1.2.1 Permitir utilização segura dos
usuários
2.1.1 Estanqueidade das instalações dos
sistema hidrossanitários de água fria e
água quente
2.2.1 Limitação de ruídos
2.3.1 Vida útil de projeto e das
instalações hidrossanitárias

2.3 Durabilidade e
Manutenibilidade

2.3.2 Manutenibilidade das instalações
hidráulicas,esgoto e águas pluviais

CRITÉRIOS
Tubulações suspensas
Prevenção de ferimentos
Estanqueidade de água das instalações de água
Estanqueidade à água das calhas
Velocidade de escoamento de água
Ruídos gerados por vibrações
Critérios para vida útil de projeto - tabela 14-1
Projeto e execução das instalações sanitárias
Durabilidade dos sistemas, elementos,
componentes e instalação
Inspeções em tubulações de esgoto e de águas
pluviais
Manual de operação, uso e manutenção das
instalações hidrossanitárias

2.4.1 Ausência de odores provenientes da
Estanqueidade dos gases
instalação de esgoto
2.5.1 Funcionamento das instalações de
2.5 Funcionalidade e acessibilidade
Dimensionamento de calhas e condutores
águas pluviais
3 - Sustentabilidade

2.4 Saúde, higiene e qualidade do ar

3.1 Adequação Ambiental

3.1.1 Uso racional de água

Fluxo de água em peças de utilização

Fonte: Adaptação pela autora ,conforme a ABNT, 2013

8.1.1 Documentações analisadas
A documentação pertinente às unidades privativas foi entregue aos
proprietários pela construtora, ou seja, projetos de hidráulica, elétrica e
manual de uso, conforme recomendado de NBR 15575 e NBR 14037.
O manual de uso do proprietário foi analisado e observa-se material
com informações simples, porém este não é bastante claro quando informa
sobre as responsabilidades da construtora e do proprietário em relação à
possíveis falhas nos sistemas da edificação e à manutenção. As situações
onde se aplica o acionamento da assistência técnica dentro do período de
garantia não ficam claras, confundindo o consumidor no uso de seus direitos.
Em relação às documentações pertinentes à área comum, verifica-se
que a maioria delas fora atendida pela construtora. No que diz respeito às
obrigações colocadas pelo Secovi - SP porém, conforme o Quadro 31,
verifica-se que alguns projetos não foram entregues aos respectivos síndicos
dos condomínios.
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Quadro 181 – Relação de projetos e
documentos exigidos pelo SECOVI-SP e
NBR 15575 que não foram entregues
pela construtora

Condomínio A

Condomínio B

Condomínio C
Condomínio D
Condomínio E

Estrutura
Especificações
Estrutura
Instalações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Especificações
Estrutura
Especificações
Estrutura
Especificações
Estrutura
Especificações

Considerando as manutenções preventivas e corretivas exigidas pela
NBR 5674 e NBR 15575, sejam elas executadas pela assistência técnica da
construtora ou pelo condomínio, o Quadro 32 relaciona os documentos
considerados importantes, propondo a complementação das exigências em
norma destes projetos, visando inclusive, subsidiar o direito do usuário possuir
todas as informações relativas à edificação que adquiriu.
Quadro 192 – Sugestão da relação de entrega de projetos executivos que
deveriam ser obrigatórios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Impermeabilização dos pisos, baldrames, caixas de areia, caixas de
águas servida, etc
Impermeabilização de pisos de cozinha, banheiro, área de serviço e lajes
de cobertura
Sistema de drenagem da área permeável externa (jardins e áreas de
lazer)
Execução do pavimento com blocos de cimento intertravados
Hidráulica da área comum externa
Esgoto da área comum externa
Captação de águas pluviais dos arruamentos internos
Cobertura dos blocos de apartamentos e edificações isoladas
Elétrica da área comum externa
Abastecimento a gás da central até às edificações
Um outro ponto abordado pela NBR 15575 e que não foi cumprido, é a

exigência do projeto as built ou seja, “como executado”, de todas as
instalações das edificações, inclusive de elétrica e de abastecimento do gás,
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por exemplo. Apesar de não fazer parte deste trabalho, é importante a
verificação destas instalações, pois em eventuais manutenções dos pisos
entre os blocos de apartamento, por exemplo, ou nos jardins das áreas
comuns,

o

rompimento

de

alguma

tubulação

poderia

dificultar

os

procedimentos de reparos, inclusive, levando em consideração o fator de risco
que este tipo de problema oferece aos moradores e transeuntes.
Com exceção do Condomínio C, as especificações dos materiais
utilizados nas áreas comuns também não foram entregues aos condomínios,
com exceção das especificações dos equipamentos instalados, como bombas,
motor elétrico do portão, etc.

8.1.2 Subsistema de água fria
8.1.2.1 Manutenções

corretivas

constantes

no

reservatório

de

água,

vazamentos nas conexões, etc.
As manutenções constantes realizadas no reservatório do condomínio
C revelam a ineficiência dos elementos reparados na execução ou na
manutenção realizada, conforme podem ser observadas nas Fotografias 2 e 3.
Os vazamentos, problemas no abastecimento, desprendimentos das hastes
de fixação das tubulações verticais do sistema, entre outros problemas,
contribuem com a diminuição do desempenho e consequentemente com a
vida útil do sistema.
Fotografia 2 – Sinais de corrosão nas abraçadeiras
de fixação e utilização de materiais incorretos,
durante manutenção – Condomínio B

Fonte: Autora, 2016
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Apesar de não ser foco deste trabalho, a segurança contra incêndio
depende diretamente do desempenho correto do abastecimento de água aos
hidrantes instalados nos pavimentos de todos os blocos dos condomínios,
além do funcionamento das bombas que recalcam esta água. Quando há
uma falha de ordem elétrica nestes elementos, a segurança contra incêndio
do usuário fica comprometida.
Fotografia 3 - Sinais de vazamentos nas conexões das
tubulações verticais do reservatório, ausência de
manutenção de pintura e sinais de oxidação na parte
externa – Condomínio C

Fonte: Autora, 2016

A dificuldade de acesso ao reservatório, particularmente na parte
interna, identifica o desacordo com o que a NBR 15575 preconiza, sobre o
requisito geral de segurança e uso na operação, onde não é permitido haver
quedas que possam colocar em risco a integridade física do usuário.
Somando-se estes fatos, é possível afirmar que o reservatório de água
fria não atende ao requisito de resistência mecânica nas instalações das
tubulações verticais suspensas, não permite a utilização segura do
equipamento e não garante a estanqueidade da águas nas instalações.
8.1.2.2 Inexistência de sistema de individualização de consumo de água
Em relação à adequação ambiental, exigência do usuário, abordado
pela norma de desempenho, esta pesquisa considera que a ausência de
individualização do consumo de água, assim como do gás, não contribui com
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os aspectos de sustentabilidade e vida útil de uma edificação, estimulando o
desperdício.
Uma observação pertinente em relação a isso, é a Lei Federal 13.312,
sancionada em 2016, que obriga todos os condomínios a possuírem medição
de consumo individualizada de água. Os condomínios que necessitarem
instalar estes medidores, terão até 2021 para executarem. Esse fato colabora
com mais um agravante para os condomínios estudados nesta pesquisa, pois
todas as edificações foram construídas em alvenaria estrutural,

sem

planejamento de infraestrutura para receber dispositivos e tubulações de
medição individual posterior, dificultando ações administrativas dos síndicos
responsáveis que, deverão encontrar profissionais técnicos especialistas em
alvenaria estrutural, além de empresas que prestam este tipo de serviço, ou
seja, o custo que deveria ser assumido pela construtora será atribuída ao
usuário.
No mais, a CEF apresenta regras com especificações mínimas a serem
cumpridas nos projetos das edificações inseridas no PMCMV, entre elas, a
medição individualizada de água e gás.
Outro ponto a ser considerado é a inexistência de instalação de
torneiras que reduzem o fluxo de água em utilização e a presença de
arejadores nas unidades habitacionais.

8.1.3 Subsistema de águas pluviais
8.1.3.1 Sistema de captação de águas pluviais ineficiente nas coberturas dos
blocos de apartamentos
A existência de um sistema de cobertura por telhamento, deveria ser
suficiente para evitar qualquer tipo de infiltração na edificação desde que
projetado e executado corretamente.
As águas que escoam sobre a superfície das lajes, telhados, terraços e
solo, considerando ainda eventuais excessos no subsolo, precisam ser
captadas e conduzidas de forma controlada por sistemas de captação e
drenagem pluvial, objetivando evitar alagamentos, reduzir a erosão do solo e
proteger as edificações da umidade.

109

Conforme preconizado na NBR 10844/1989, o sistema de drenagem de
águas pluviais, deve ser capaz de evitar o transbordamento das calhas, o
preenchimento dos dutos verticais e o afogamento dos dutos horizontais.
Considerando as infiltrações apresentadas em vários blocos dos
condomínios B, C, D e E, estes locais foram vistoriados com maior atenção,
incluindo a possibilidade de fotografar a área da estrutura de apoio do telhado.
As Fotografias 4 e 5, apresentam água parada na calha central em um
dos blocos do Condomínio C, mesmo com os ralos hemisféricos posicionados
no local. Isso significa que existe algum problema com a declividade da calha
menor que 0,5%, especificado na NBR 10844 (ABNT, 1989).
Fotografia 4 – Escoamento ineficiente da água até o
ralo coletor

Fonte: autora, 2016
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Fotografia 5 – Escoamento ineficiente na calha de água
furtada. Água parada na área central da calha

Fonte: autora, 2016

O mesmo problema é reincidente em diversos blocos e em quase todos
os condomínios estudados.
Em outro momento, foi possível detectar o mal desempenho do sistema
de captação quando a estrutura do telhado foi vistoriada internamente após
um período de chuvas. As falhas observadas na execução da cobertura
também contribuem com o problema de infiltrações como por exemplo, a
execução e posicionamento dos pontaletes do telhado, etc., conforme
demonstradas nas Fotografias 6, 7 e 8.
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Fotografia 6 - Ralo coletor e tubulação de desvio
conectada ao condutor vertical. Nota-se a ausência de
inclinação e transbordo de água na laje do bloco 05 Condomínio C

Fonte: Condomínio C, 2017
Fotografia 7 - Posicionamento de um dos coletores
verticais conectado com a tubulação de desvio e laje do
bloco 05 - Condomínio C

Fonte: Condomínio C, 2017
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Fotografia 8 - Posicionamento bifurcado da tubulação de desvio, até
o coletor vertical localizado no bloco 4 - Condomínio D. Nota-se a
utilização de tubulação incorreta para este tipo de subsistema
(marrom), além da inclinação incorreta da tubulação.

Fonte: Condomínio D, 2016

Devido à ausência de projetos executivos do subsistema de águas
pluviais e da cobertura em todos os condomínios analisados, não foi possível
verificar o funcionamento da drenagem pluvial no telhado e laje de cobertura,
por isso, um esquema foi desenvolvido para auxiliar no diagnóstico do
problema existente, demonstrado na Figura 10.
É possível perceber que a água precipitada é direcionada à calha de
água furtada por meio do telhamento, encaminhada pelo desvio até o coletor
vertical prumada, posicionado no shaft dos banheiros das unidades privativas.
No nível do solo, outra tubulação de desvio encaminha a água até a caixa de
areia, localizada na área externa do bloco, prosseguindo pelas caixas de
passagem e galeria de águas pluviais na rua.
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Figura 10 – Esquema de funcionamento do sistema de captação da
cobertura dos blocos de apartamentos nos condomínios
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Em alguns casos, a água encaminhada até o nível do solo não é
coletada pelas caixas de areia, como a NBR 10844 determina, e sim
despejada diretamente no terreno (vagas para os carros), conforme pode ser
observado nas Fotografias 9 e 10.
Fotografia 9 - Ausência de caixas coletoras no local e
tubulação que encaminha a água do telhado direto nas
vagas de estacionamento

Fotografia 10 - Detalhe da tubulação mencionada na
fotografia anterior

115

Para os locais onde existem lajes de cobertura, como a portaria, os
vestiários dos funcionários, o depósito de material de limpeza, as centrais de
medição e a central de abastecimento de gás, deve-se considerar, de acordo
com a NBR 10.844 (ABNT, 1989), a declividade de, no mínimo, 0,5% em
direção aos dispositivos de coleta de água (canaletas ou calhas), a fim de
evitar empoçamentos, porém, de maneira pontual, são observados alguns
problemas, como apresentado nas Fotografias 11 e 12.
Fotografia 11 - Laje de cobertura dos vestiários. Nota-se
ausência de pintura de proteção dos rufos instalados na
platibanda
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Fotografia 12 - Laje de cobertura de uma central de medição
de energia. Nota-se empoçamento à direita da laje, indicando
inclinação incorreta ou posicionamento incorreto do ralo

Ao verificar os locais onde se apresentam falhas relacionadas à
ineficiência da captação de água da chuva, não é possível afirmar que
possuem a inclinação mínima exigida pela norma, nem da existência de algum
tipo de impermeabilização. Não há projeto executivo disponibilizado pela
construtora, de impermeabilização, do sistema de cobertura para analisar os
dimensionamentos das calhas e condutores.
Falhas deste tipo não podem ser atribuídas ao uso incorreto do usuário,
nem pela ausência ou incorreta manutenção preventiva. É possível observar
que o edifício foi entregue com estes problemas de execução existentes.
8.1.3.2 Ineficiência ou ausência de sistema de drenagem de águas pluviais
nos jardins, área do playground, área fitness, redário e acessos às
edificações no geral e no entorno dos blocos de apartamentos
A NBR 15575 aborda este assunto na Parte 1 – Requisitos gerais –
Estanqueidade, determinando que sejam previstos em projeto, a prevenção de
infiltração de água da chuva e da umidade do solo das habitações,
observando a drenagem adequada da água da chuva nos arruamentos
internos, lotes vizinhos e entorno do conjunto.
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Além disso, é prescrito que todo componente estrutural, parede ou
compartimento de uma construção que estiver em contato permanente ou
transitório com a água, deverá ter uma superfície impermeabilizada, seguindo
as recomendações da NBR 9575/2010 – Impermeabilização – Seleção e
Projeto (ABNT, 2013). Como pode ser observado nas Fotografias 13 a 18, é
possível afirmar que não existe o encaminhamento e drenagem dessa água,
ou seja, não houve a previsão do problema em projeto. No modelo de roteiro
apresentado no Apêndice C, é possível verificar a ocorrência do problema nos
demais condomínios estudados.
Fotografia 13 – Água acumulada no entorno do bloco 1 –
Condomínio B
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Fotografia 14 – Água acumulada na área do jardim, incluindo
a caixa coletora de águas pluviais, próximos à portaria do
Condomínio B

Fotografia 15 – Água acumulada no jardim e entorno da
edificação do Condomínio C
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Fotografia 16 – Água acumulada no entorno da edificação,
incluindo caixa de inspeção de elétrica

Fotografia 17 – Ausência de drenagem do solo junto à área
fitness – Condomínio C
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Fotografia 18 – Detalhe de outro ponto da área fitness que
apresenta o solo saturado

A drenagem deve ser composta por calhas, canaletas, encanamentos e
rede das ruas, onde a água é encaminhada pelas sarjetas, passando pelos
bueiros e galerias pluviais da cidade.
No caso de falhas na drenagem de águas pluviais, pode ocorrer perda
de solo ou movimentos de massa, com comprometimento de fundações.
Não foi possível verificar no projeto estrutural qual foi o tratamento
recebido pelas fundações, no entanto, é provável que estas suportem níveis
de saturação de água no solo, caso sejam projetadas de acordo com a NBR
6122 - Projeto e Execução de Fundações.
8.1.3.3 Umidade ascendente em edificações junto ao solo, localizadas no
térreo
Foram observadas várias unidades habitacionais, localizadas no térreo
dos blocos de apartamentos, com sinais de umidade ascendente, originadas
pela saturação do solo, devido à percolação de águas pluviais no local.
A NBR 15575 (ABNT, 2013, subitem 10.2.3) determina que sejam
realizadas impermeabilizações de fundações e pisos em contato com o solo,
além de prevenção de infiltrações entre as ligações dos elementos
construtivos como, paredes e estrutura, corpo principal e pisos ou calçadas
laterais.
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Contudo, é possível afirmar que outros fatores contribuem para agravar
o problema em questão como por exemplo, o surgimento de fissuras e trincas
no entorno da edificação, provocadas por rebaixamento do terreno em pontos
da edificação, conforme pode ser observada nas Fotografias 19 e 20.
Fotografia 19 – Abertura no piso externo junto à edificação,
causada pelo recalque diferencial no terreno

Fotografia 20 – Fissura que ocorre entre a edificação e rodapé de
acabamento, colaborando com a infiltração de água
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8.1.3.4 Ineficiência de captação e encaminhamento de águas pluviais na
pavimentação de blocos intertravados nos acessos às edificações,
ruas internas e estacionamento
Durante a observação de pontos que apresentaram movimentação dos
blocos intertravados em alguns condomínios analisados, foi possível constatar
a ausência de resistência em relação aos esforços recebidos, conforme pode
ser observados nas Fotografias 21 a 24.
Fotografia 21 - Grelha de concreto danificada e utilizada
de forma ineficiente, pois o piso intertravado não possui
inclinação adequada

Fotografia 22 – Pontos de água parada no arruamento e
estacionamento
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Fotografia 23 – Lançamento da água diretamente no arruamento
do condomínio (vestiário dos funcionários)

Fotografia 24 – Portaria com captação vertical aparente e
lançamento no acesso de moradores e funcionários

8.1.3.5 Erosão do solo e compactação do solo ineficiente
Segundo a norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), é dever
da incorporadora e de seus projetistas identificarem os riscos previsíveis na
época do projeto, incluindo o estudo técnico mais abrangente se for o caso.
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Devido aos acontecimentos pertinentes à drenagem do terreno e
erosão relatados em dois condomínios, entende-se que houve uma
ineficiência em relação a este requisito, conforme pode ser observado nas
Fotografias 25 e 26.
Fotografia 25 – Pontos de movimentação e deslocamento dos
blocos intertravados na área de estacionamento do condomínio B

Fotografia 26 – Movimentação dos blocos intertravados na
entrada de veículos do condomínio C. Ao lado, água empoçada
próximo ao portão de veículos
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O pavimento intertravado normalmente apresenta uma superfície
flexível cuja estrutura é composta por uma camada de base e sub-base,
seguida por camada de revestimento constituída de peças de concreto
sobrepostas em uma camada de assentamento e cujas juntas entre as peças
são preenchidas por material de rejuntamento. O intertravamento do sistema
é proporcionado pela contenção.
Conforme a NBR 9814/1987, os requisitos mínimos de projeto para
uma área com pavimentos intertravados é o dimensionamento da capacidade
estrutural, estudo sobre o tipo de carga, móvel ou fixa inserida no local,
estrutura de fundação para a execução do piso (espessuras, declividades,
grau de compactação) e materiais empregados.
8.1.4 Subsistema de coleta de esgoto
O subsistema de esgoto não apresentou maiores problemas em relação
às prescrições das normas pertinentes. Algumas falhas pontuais indicaram
estanqueidade ineficaz dos gases em caixas de esgoto no entorno de alguns
blocos de apartamentos. Em alguns condomínios, a execução foi realizada
sem planejamento, pois não foi possível a verificação dos projetos pertinentes.
As caixas de coleta e de inspeção de esgoto, gordura, sabão, não possuem
instalação simétrica entre elas, invadindo áreas destinadas às vagas de
veículos.
Com a drenagem ineficiente no local, é importante observar as valas
onde se localizam as tubulações, pois deve-se calafetar as fendas entre os
elementos do escoramento em solo saturado para impedir que seja carregado
para dentro da vala e evitar o solapamento e o abatimento da via pública
(NBR 9814, 1987).
8.2

Unidades privativas

8.2.1 Vistoria de entrega/recebimento
A vistoria de entrega e recebimento de uma obra tem a função de
oficializar a data de entrega ao usuário. A partir do momento que o cliente
recebe o Manual do Proprietário e o Manual das Áreas comuns, no caso do
síndico, fica estabelecido que a construtora deixa de se responsabilizar pelas
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manutenções a partir daquele momento, a não ser que o problema esteja
dentro do prazo de garantia.
Em relação às unidades privativas, não houve qualquer informação ou
preparo da parte da construtora para orientação do que seria a vistoria de
recebimento de obra.
Das pessoas responsáveis pelo recebimento do imóvel, 25,3% não
sabiam do que se tratava e 27,4% tinham somente uma ideia sobre o assunto.
Devido a isto, não tiveram a oportunidade de atentar para alguns problemas
existentes nos apartamentos ou como exigir da construtora a correção de
alguma falha de imediato, fazendo com que a manutenção fosse postergada
ou não realizada por passar do período de garantia.
Porém, é importante salientar que, somente 18% dos usuários sabiam
da existência do memorial descritivo sobre a unidade privativa, normalmente
fornecida no momento da compra e venda do imóvel. A CEF também
disponibiliza um material juntamente com o contrato, com a finalidade de
orientar este recebimento.
8.2.2 Ruídos oriundos das instalações – Desempenho acústico (limitação de
ruídos)
A pesquisa realizada analisou as possibilidades de ocorrência de ruído
e vibrações provenientes das instalações das tubulações de água fria, esgoto
sanitário, metais e aparelhos sanitários nas unidades privativas.
A ocorrência de ruídos foi quase unânime e são detectados
principalmente no acionamento das válvulas das caixas de descarga,
utilização de chuveiro e máquina de lavar na área de serviço, oriundos dos
outros apartamentos. Este ruído é natural, mas para algumas pessoas é um
incômodo.
No anexo E, da NBR 15575 (2013), é preconizado que, ruídos gerados
por equipamentos prediais, cujo acionamento aconteça pelo próprio usuário,
não pode ser avaliado por este requisito, somente equipamentos de uso
coletivo ou acionados por terceiros que não o próprio usuário da unidade
habitacional a ser avaliada.
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Não houve uma medição realizada com instrumentos e

testes

específicos para este procedimento, portanto, as informações são de ordem
subjetiva de cada usuário que respondeu as pesquisas.
8.2.3 Odores provenientes das instalações de esgoto – Saúde, higiene e
qualidade do ar
Esta falha foi detectada nos ralos/caixas sifonadas de banheiros, áreas
de serviço e em alguns lavatórios e bacias sanitárias.
O odor localizado na saída de esgoto da máquina de lavar normalmente
ocorre no ponto de coleta destinado ao flexível que retira o esgoto da máquina
de lavar e entra pela rede coletora localizada na parede.

8.2.4 Entupimentos – Saúde, higiene e qualidade do ar
O entupimento pode provocar o contato do esgoto com o ambiente, a
pressão, quando baixa, não atende as necessidades do usuário, além de
provocar empoçamento por falta de declividade em áreas molháveis e retorno
de espuma.
A pesquisa realizada detectou, principalmente, entupimento em
tubulações de esgoto sanitário e bacias sanitárias. Em alguns casos pontuais
de entupimento de sifões, verificou-se o que alguns usuários não faziam a
manutenção de limpeza adequadamente. Foi também registrada, em casos
pontuais, a demora no escoamento de água nos tanques devido à instalação
incorreta do sifão, mas de fácil correção.
8.2.5 Estanqueidade – Requisito geral
Em relação à estanqueidade na parte interna das unidades privativas,
deve ser considerado no projeto da edificação toda umidade proveniente à
exposição da água da chuva e da umidade advinda do solo, além daquela de
uso da edificação habitacional, a fim de controlar a deterioração e perda das
condições de habitabilidade e de higiene do ambiente construído.
Nas fotografias 27 e 28, o apartamento em questão apresenta umidade
ascendente na fundação e paredes, degradando o imóvel e os materiais de
acabamento do local, além de promover a existência de microrganismos nos
ambientes, podendo causar problemas de saúde ao usuário.
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Fotografia 27 – Manchas de umidade na parte inferior da parede,
proveniente da infiltração ascendente pela fundação

Fotografia 28 – Apartamento localizado
no térreo do bloco 8 – Condomínio C,
apresentando mofo (microrganismos)
devido à umidade excessiva na parede
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8.2.6 Análise das responsabilidades técnicas e prazos de garantia
A garantia de um sistema é definida com base na vida útil de projeto.
Na ausência de indicação da vida útil dos sistemas hidrossanitários em
projeto, é permitido considerar

o tempo mínimo sugerido pela norma de

desempenho, neste caso, 20 anos.
Em relação às garantias informadas pela construtora, por meio do
Manual do Proprietário, houve muitas dúvidas do usuário referente ao
documento, pois 78,7% dos respondentes da pesquisa declararam que é a
primeira vez que moram em condomínio e 35,4% declararam que sentiram
alguma dificuldade no entendimento do manual, principalmente sobre a
informação vinculadas às garantias.
Parte dos moradores afirma que muitos casos de falhas apresentadas
no imóvel necessitaram de reparos porém, não foram atendidos pela
assistência técnica da construtora devido ao término do prazo de garantia.
Como não existe nenhum controle de registro por parte dos moradores
(com data) em relação às falhas mencionadas, não foi possível fazer uma
avaliação se realmente o problema estaria ou não dentro do prazo de garantia
estipulado.
Analisando o quadro de garantias que a construtora disponibilizou aos
proprietários, fica claro que, para o usuário, é difícil a interpretação de todo
conteúdo, pois as informação são incompletas.
No Quadro 33, são apresentados os prazos de garantia referentes ao
sistema hidrossanitário, disponibilizados pela construtora. Este quadro é o
mesmo apresentado no Manual do síndico.
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Quadro 203 – Garantia informada no Manual do proprietário,
sistema hidrossanitário, sistema e locais pertinentes

referente ao

Garantias fornecidas pela construtora
Bombas de recalque (motor e quadro de
comando)
Caixa d'água

Sistema hidrossanitário
Equipamento danificado
Desempenho do equipamento
Defeito de fabricação
Fissuras, riscos e quebras
Problemas com as instalações
Integridade das tampas e grelhas

Caixas de passagem /coletoras/pluviais

Coletores/ramais
ETE: estação de tratamento de sólidos
residuais, incluindo fossas e filtros

Louças, caixas acopladas

Metais sanitários, sifões, flexíveis,
válvulas, ralos, registros, torneiras
Prumadas - Tubos de queda de esgoto e
colunas de água fria
Material/Serviço
Telhado - Sistema de cobertura,
estrutura, telhas, rufos, calhas,

Aparência/ acabamento
Integridade física da estrutura, estanqueidade e
desempenho
Problemas com a instalação

1 ano
1 ano

Estanqueidade

1 ano

Quebradas, trincadas, riscadas, manchadas ou
entupidas
Desempenho do material
Falha de vedação para louça sanitária
Problemas com a instalação
Quebrados, trincados, riscados, manchadas ou
entupidos
Desempenho do material
Problemas com vedação
Problemas de instalação

No ato da
entrega
6 meses
6 meses
1 ano
No ato da
entrega
6 meses
3 meses
1 ano

Problemas com a instalação

1 ano

Impermeabilização
Problemas com vazamentos/infiltrações (externas)
Problemas com vazamentos/infiltrações (internas)
Cobertura
Integridade da estrutura
Instalações da cobertura
Lazer
Aparência

Jardins
Vegetação
Playground

Ato da
entrega
Fabricante
Ato da
entrega
1 ano
3 meses
Ato da
entrega

Desempenho dos equipamentos

3 anos
1 ano
1 ano
1 ano
Ato da
entrega
Ato da
entrega
Ato da
entrega

Fonte: Manual do proprietário - Condomínio

Nas unidades habitacionais, a maior dificuldade encontrada pelos
usuários foi a resposta negativa da assistência técnica referente aos
chamados para atendimento de problemas, segundo eles, dentro do prazo de
garantia.

Muitos alegaram que a construtora esperava passar o prazo

propositalmente, não retornando os chamados que foram abertos no site da
construtora.
No caso da falha constatada sobre a ineficiência de captação das
águas pluviais na cobertura dos blocos, observou-se que o prazo de garantia
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para os reparos necessários foi de um ano, no entanto, todos os usuários
relataram a omissão da assistência técnica em relação ao problema durante
os chamados neste período.
Entre as falhas reincidentes nos condomínios estudados, buscou-se as
informações referentes ao prazo de garantia, inclusive, na norma de
desempenho, porém, não é bem explicito este tipo de problema nas tabelas
apresentadas em seus anexos. As falhas são as seguintes:
a)

Ineficiência ou ausência de sistema de drenagem de

águas pluviais nos jardins, área do playground, área fitness,
redário
b)

Ineficiência ou ausência de sistema de drenagem de

águas pluviais nos acessos às edificações, arruamentos e
acesso de pedestres;
c)

Pavimento intertravado indicando erosão e compactação

do solo ineficiente;
d)

Umidade ascendente no pavimento térreo das edificações.

No entanto, a NBR 15575 determina que na falta desta informação, fica
estabelecida a tabela expressa para a VUP do sistema hidrossanitário, ou
seja, em 20 anos no mínimo, desde que sejam atendidos os processos e
periodicidade de manutenção da NBR 14037.
É

oportuno

salientar

que

a

NBR

15575

responsabiliza

a

construtora/incorporadora, caso o emprego de componentes e materiais não
estejam compatíveis com a VUP, ou que a execução de técnicas e métodos
não possibilitem a obtenção da VUP.
Independente dos prazos de garantias serem fornecidos ou não, o
Código de Defesa do Consumidor (1990) também assegura o direito ao
usuário de:
a) exigir que o produto ou serviço seja adequado aos fins que deles
se esperam;
b) de rejeitar o produto ou serviço, ou ainda, pedir a reparação,
reexecução,

substituição,

restituição

da

quantia

paga,

abatimento proporcional do preço, se estiverem em desacordo
com as normas regulamentares;
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c) de chamar o fornecedor para reparar os vícios ou defeitos.

Para complementar, o Código Civil também assegura que o consumidor
tenha o direito de rejeitar a obra, caso não tenha sido executada de acordo
com as regras técnicas e de chamar à responsabilidade o construtor,
independentemente da prova de sua culpa (CC, art. 618).
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9 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bom desempenho do sistema hidrossanitário de um empreendimento
durante o uso é essencial para a vida de uma edificação de qualquer padrão,
assim como o bom desempenho dos demais sistemas prediais.
Conforme questionamentos levantados no início deste trabalho, foi
possível perceber que as falhas apresentadas no sistema hidrossanitário
durante o uso foram observadas não só nas unidades privativas mas,
principalmente em áreas comuns dos condomínios que normalmente não são
mencionadas em grande parte das pesquisas acadêmicas.
Os resultados deste trabalho demonstra que os projetistas e as
construtoras/incorporadoras não têm dedicado um olhar para o produto final
que estão entregando à população, ou seja, condomínios com inúmeras
unidades

privativas,

além

de

equipamentos

importantes

que

serão

gerenciados muitas vezes, por pessoas leigas e que não conhecem a
complexidade do funcionamento de um empreendimento desse porte.
Em relação às unidades privativas, o trabalho produziu informações
sobre reincidências de falhas em número bem menor que o esperado.
Os requisitos não atendidos referem-se à habitabilidade do usuário, ou
seja:
a)

Qualidade do ar;

b)

Desempenho acústico.

Os elevados índices de reclamações sobre odores oriundos de ralos e
sifões, apontam as não conformidades com o SPHS, além de indicar
insatisfação do usuário.
Quanto ao desempenho acústico nas unidades privativas, foram
registradas reclamações sobre ruídos produzidos durante a ativação da caixa
de descarga dos banheiros e uso da máquina de lavar nas unidades vizinhas.
A falha não pode ser atribuída totalmente ao SPHS somente, mas seria
importante haver uma investigação quanto ao sistema construtivo e materiais
empregados na construção da edificação, no qual a NBR 15575 informa os
critérios técnicos para que projetos atendam todas as exigências, porém esta
pesquisa não aborda esse assunto.
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As falhas verificadas, especialmente nas áreas comuns, revelam o não
cumprimento por parte da construtora/incorporadora, de vários itens exigidos
pela NBR 15575 – Parte 1 e 6, pertinentes ao sistema hidrossanitário,
relacionados especialmente com a habitabilidade do usuário, sendo elas:
a) Vazamentos, dificuldade de acesso na manutenção, mal
funcionamento do reservatório de água;
b) Ineficiência no sistema de captação de águas pluviais da
cobertura dos blocos de apartamentos;
c) Ineficiência no sistema de captação e encaminhamento de águas
pluviais nos arruamentos do condomínios;
d) Ineficiência no sistema de drenagem de águas pluviais de áreas
comuns dos empreendimentos (áreas de lazer, acessos às
edificações, estacionamento, ruas internas e jardins);
e) Umidade ascendente nas edificações em contato com áreas
saturadas e com ineficiência de drenagem.
Foi possível observar que a curto e a médio prazo, as falhas
comprometem o desempenho do sistema hidrossanitário nestes locais,
resultando na degradação de partes do condomínio como um todo, além da
diminuição da vida útil de vários componentes acionados de forma incorreta,
representando altos custos para a manutenção corretiva e, em alguns casos,
substituição de equipamentos e componentes onerosos.
É

importante

salientar

que,

durante

a

etapa

de

vistoria

de

entrega/recebimento de obra, seja da área comum ou das unidades privativas,
a assistência técnica da construtora adotou uma postura de má fé com os
usuários com o não atendimento dos chamados efetuados para a manutenção
de falhas em equipamentos e sistemas executados de forma ineficientes ou
incorretos como por exemplo, constantes infiltrações em apartamentos
localizados no último andar, oriundas de vazamentos do sistema de captação
de águas pluviais das coberturas de vários condomínios, defeito em bombas
de recalque dos reservatórios de água, falhas da drenagem nas áreas que
deveriam ser permeáveis, entre outros.
Outro fato importante registrado durante as pesquisas com os
moradores e síndicos, foi possível verificar que durante as vistorias de
entrega/recebimento da obra, a equipe técnica da construtora coagiu muitos
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usuários em aceitarem as respectivas unidades privativas ou áreas comuns
com as falhas existentes no momento, vinculando assim a morosidade na
entrega definitiva dos imóveis, caso não assinassem o termo oficializando o
recebimento. Isso significa que, além de um projeto ineficiente, não houve o
gerenciamento adequado durante a execução do empreendimento e,
consequentemente, o não cumprimento do prazo por parte da construtora,
ocorrendo assim o descumprimento de cláusulas contratuais que garantem ao
usuário o direito de receber o imóvel em data pré determinada entre ambas as
partes.
Com isso, muitos usuários que necessitavam de urgência na entrega da
moradia assinaram o termo de recebimento com a promessa de que a
assistência técnica da construtora retornaria para sanar os problemas
constatados por meio de chamados técnicos, o que não aconteceu em muitos
casos.
Com isso, é possível observar que o setor construtivo não tem atendido
aos requisitos impostos pela NBR 15575/2013, no tocante ao cumprimento
das exigências que por sua vez, não são fiscalizadas de forma eficiente
durante a fase de projeto e construção, fazendo com que o usuário final
adquira responsabilidades no qual não está preparado como por exemplo,
iniciar o procedimento de vistoria da entrega e recebimento da obra sem
conhecimentos técnicos para isso.
Por outro lado, especialmente em relação aos prazos de garantias, mal
informados em manuais elaborados de forma ineficiente, os usuários precisam
ser educados para a realidade

do setor. É necessário que, tanto os

moradores como os síndicos desses empreendimentos busquem formas de se
qualificarem tecnicamente ou que contratem profissionais técnicos que
possam iniciar o processo de vistoria de entrega e recebimento da obra, além
de conhecimento sobre os sistemas e equipamentos envolvidos nas
edificação, normas e legislações que devem ser obedecidas, direitos dos
consumidores que devem ser respeitados, especialmente em relação aos
problemas detectados no momento do recebimento, ou posteriormente (falhas
ocultas).
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Na área externa dos condomínios em geral, no que concerne à
drenagem de águas pluviais da área permeável do terreno, é importante o
dimensionamento correto do número de caixas coletoras com a finalidade de
captar as águas que escoam pelas sarjetas. executadas com dimensões
fornecidas em projeto, com a possibilidade de acesso à tubulação para ser
realizada a limpeza quando necessária , prescrita em norma.
Na área permeável do terreno que apresenta falhas na drenagem, seria
pertinente apresentar um dreno, além de uma vala rasa escavada e enchida
com pedra britada com objetivo de drenar o escoamento superficial. Em
alguns casos, é indicada a utilização da manta “geotextil", do tipo bidim, que
capta e conduz o excesso de água do solo.
Com base no que foi apresentado neste trabalho em relação às normas
que regem as boas práticas construtivas, é possível ir além do viés técnico
quando o assunto é tratado na esfera jurídica. O Código de Defesa do
Consumidor e o Código Civil vêm somando forças no que diz respeito às
exigências

do

usuário

que

devem

ser

cumpridas

pelas

empresas

construtoras/incorporadoras.
Esta pesquisa pretendeu contribuir com dados pertinentes, estritamente
ao sistema predial hidrossanitário de empreendimentos do seguimento
econômico, inseridos no PMCV. Verificou-se que trabalhos de investigação e
comportamento desse e de outros sistemas prediais devem ser multiplicados,
a fim de se obter uma radiografia geral da qualidade da produção habitacional
deste seguimento em nível nacional.
Os

instrumentos

desenvolvidos

e

aplicados

nesta

pesquisa

intencionaram contribuir para o desenvolvimento de futuros trabalhos
semelhantes em empreendimentos do segmento econômico.
Como sugestão para futuras pesquisas acadêmicas complementares
ao assunto, é a aplicação da Avaliação Pós-Ocupação completa nestes
empreendimentos, visando a verificação do atendimento da NBR 15575/2013
também em relação à implantação de projetos realizados em áreas
periféricas, investigações de documentações pertinentes ao trâmite entre
construtora/incorporadora,

prefeituras

e

agências

financiadoras,

gerenciamento das construções em empreendimentos do setor e avaliação da
satisfação dos usuários de forma mais abrangente.
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Apêndice A – Modelo de Roteiro para entrevista com síndico
Nome:
Fone:
E-mail:
Data:
1 – Quanto tempo é síndico do condomínio?
2 – Participou da vistoria de entrega do condomínio realizado pela construtora?
3 – Se sim, quais os principais problemas que ocorreram?
4 – Foi realizado algum laudo de entrega de obra na época?
5 – Após tomar posse efetivamente do cargo, no geral, presenciou muitos problemas no
condomínio?
6 – Houve problema com o reservatório ou abastecimento de água no condomínio?
7 – Houve problema nas tubulações para abastecimento de água fria dos blocos?
08 - Os medidores são individualizados? Existe algum problema em relação a isso?
09 – Constatou algum problema referente à captação de águas pluviais nos blocos?
10 – Nos outros ambientes de área comum (salão de festas, área de funcionários, portaria),
constatou algum problema referente à captação de águas pluviais?
11 - Quais as principais ocorrências, que aconteceram nas unidades privativas, que precisou
interferir?
12 - Precisou abrir chamados para a construtora fazer alguma manutenção de emergência?
13 - A construtora atendeu chamados regulares de manutenção corretiva?
14 - Existe um controle destes chamados? Quem faz? Onde ficam?
15 - Existe um plano de manutenção preventiva e corretiva no condomínio?
16 - Sobre o Manual do Síndico, qual foi o procedimento da construtora durante a entrega? Como
foi explicada as atividades do síndico referente às manutenções?
17 – Quais as melhorias que o condomínio poderia ter, em relação aos sistemas de instalações
prediais?
18 – Gostaria de deixar algum parecer em relação à construtora?

145

Apêndice B – Modelo do questionário aplicado aos moradores
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Apêndice C – Checklist para Walkthrough
Checklist para Walkthrough - Sistema hidrossanitário
ITEM

Subsistema

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Água Fria

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Água Fria

Esgoto

Água Fria

Esgoto

LOCAL/ITENS VISTORIADO

Reservatório de abastecimento de água
Pintura externa descascando
Ferrugem na chapa exterior
Oxidação nas conecções
Vazamentos nas conexões
Guarda corpo conservado
Escada de acesso conservada
Integridade na ancoragem
Placas de identificação
Integridade na fixação dos barriletes
Vazamento nos barriletes
Integridade da estrutura
Funcionamento do ladrão
Funcionamento da bóia
Ralo preventivo para coleta de água
Utilização de material correto na manutenção
Tubulaçãoes verticais externas no prumo
Espaço adequado para realização das manutenções
Higienização a cada ano
Salão de Festas (Banheiros)
Vazamentos em torneira
Torneiras proporcionam manuseamento correto
Pressão da torneira normal
Vazamento em registro
Válvula de descarga com funcionamento correto
Caixa acoplada com funcionamento correto
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Sifão entupido
Integridade na bacia sanitária
Portaria (Banheiro)
Vazamentos em torneira
Torneiras proporcionam manuseamento correto
Pressão da torneira normal
Vazamento em registro
Válvula de descarga com funcionamento correto
Caixa acoplada com funcionamento correto
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Sifão entupido
Integridade da bacia sanitária

COND.

Sim Não

Sim Não

Sim Não
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4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Água Fria

Esgoto

Água Fria

Esgoto

Esgoto

Esgoto

Vestiário Masculino
Vazamentos em torneira
Torneiras proporcionam manuseamento correto
Pressão da torneira normal
Vazamento em registro
Válvula de descarga com funcionamento correto
Caixa acoplada com funcionamento correto
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Sifão entupido
Integridade na bacia sanitária
Vestiário Feminino
Vazamentos em torneira
Torneiras proporcionam manuseamento correto
Pressão da torneira normal
Vazamento em registro
Válvula de descarga com funcionamento correto
Caixa acoplada com funcionamento correto
Vazamentos em sifão
Ralos entupidos
Sifão entupido
Integridade na bacia sanitária
Caixas de inspeção - Gordura e sabão
Integridade das tampas
Integridade dos puxadores
Existência de resíduos suspensos
Obstruções na entrada de esgoto
Obstruções na saída de esgoto
Entupimentos constantes
Manutenção a cada 3 meses
Ligação com a rede de coleta pública
Integridade das caixas em relação ao solo
Caixas de Inspeção - Esgoto
Integridade das tampas e puxadores aceitável
Vedação da tampa aceitável
Existência de resíduos nas tampas
Obstruções na entrada ou saída de esgoto
Entupimentos constantes em caixa
Vazamentos e infiltrações
Odor forte
Sujidades ou materiais indevidos depositados no
interior
Ligação com a rede de coleta pública
Integridade das caixas em relação ao solo
Existência de caixa entupida
Manutenção a cada 3 meses

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não
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8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Caixas de Inspeção/Coletoras águas pluviais
Integridade das tampas e puxadores aceitável
Existência de resíduos nas tampas
Obstruções na entrada ou saída
Entupimentos
Vazamentos e infiltrações
Odor es
Sujidades ou materiais indevidos depositados no
interior

8.8

Integridade das caixas em relação ao solo aceitável

8.9

Número de caixas coletoras aceitável na área dos blocos

Águas
Pluviais

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Águas
Pluviais

Águas
Pluviais

Águas
Pluviais

Águas
Pluviais

Número de caixas coletoras aceitável nos arruamentos
Sistema de cobertura dos blocos dos apartamentos
Limpeza das calhas aceitável
Limpeza dos ralos coletores verticais aceitável
Existência de telhas partidas ou quebradas
Fixação correta das telhas
Acabamento das calhas nos cantos do telhado aceitável
Umidade nas telhas
Instalação da calha condutora horizontal (água furtada)
correta
Dispositivos de inspeção nos condutores verticais
Empoçamento de água no condutor horizontal
Infiltrações de água no pavimento inferior
Instalação dos rufos aceitável
Execução de impermeabilização na laje
Manutenção realizada com materiais corretos
Sistema de Cobertura - Salão de Festas
Limpeza das calhas aceitável
Limpeza dos coletores aceitável
Existência de telhas partidas ou quebradas
Fixação correta das telhas
Acabamento das calhas nos cantos do telhado aceitável
Umidade nas telhas
Instalação da calha condutora horizontal (água furtada)
correta
Dispositivos de inspeção nos condutores verticais
Infiltrações de água no interior do salão
Instalação dos rufos aceitável
Manutenção realizada com materiais corretos
Cobertura - Vestiário dos funcionários
Existência de infiltrações
Fixação de condutores verticais correta
Despejo de água dos coletores em ralos
Instalação dos rufos aceitável
Manutenção realizada com materiais corretos
Laje de Cobertura - Portaria
Existência de infiltrações
Execução de impermeabilização
Fixação de condutores verticais correta
Despejo de água dos coletores em ralos
Integridade da laje aceitável
Existência de microorganismos
Existência de trincas ou fissuras

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não
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13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Sistema de drenagem nos arruamentos
Sim Não
Número de coletores existentes aceitável
Águas
Existência de pontos de alagamento
Pluviais
Existência de blocos de intertravados soltos
Existência de pontos de erosão no solo
Subsistema Sistema de drenagem junto às áreas comuns e jardins Sim Não
Existência de sistema de encaminhamento de água da
chuva nos jardins
Existência de pontos de alagamento
Águas
Tempo de escoamento da água aceitável
Pluviais
Existência de umidade ascendente no bloco dos
apartamentos
Existência de rede de drenagem subsuperficial nas área
de jardim

