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Resumo
Este estudo terá como tema a elaboração de um Manual do
Proprietário e a tabela de manutenção preventiva, onde será
idealizado na obra do Residencial Florença – Bloco B, o qual
localiza-se na cidade de São Marcos-RS, essa obra faz parte
de um conjunto de 4 torres que formam o condomínio, o
trabalho será realizado durante a disciplina de estágio prático
supervisionado sob a orientação da Professora e Arquiteta
Taísa Festugato. Levando em consideração normas que
tratam de informações importantes para utilização e
conservação do novo empreendimento. Levando em conta
todas as circunstancias que possa levar problemas à
edificação e seguindo o cumprimento normativo. Dentre os
objetivos do trabalho destaco a revisão bibliográfica relativa a
manutenção e desempenho do edifício e apresentar uma visão
geral acerca do tema, expondo os principais conceitos, sua
importância e histórico. Realizar um estudo das Normas
pertinentes ao tema, apresentando seus pontos principais e
seus efeitos no tema em estudo. Esclarecer os direitos e
deveres de proprietários e condomínios e construtores no que
diz respeito a manutenção. Demonstrar a necessidade de se
elaborar um sistema de manutenção consistente a fim de
alcançar uma gestão eficiente na manutenção, apresentando
assim estratégias e ferramentas para a elaboração deste.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho surge como resultado da disciplina de Estágio do curso de
Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). Durante o
primeiro semestre de 2020, a autora acompanhará a obra através de visitas semanais a
obra

do

Bloco

B

do

Residencial

Florença,

empreendimento

da

Dossin

Empreendimentos Imobiliários Ltda, supervisionado pelo Engenheiro Mario Antonio
Dossin, CREA/RS 50599.
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Neste período será observado a evolução da obra, afim de analisar parte da
execução e dos materiais utilizados, assim como seus fornecedores, para que através
disso seja elaborado então, o Manual do Proprietário, o qual trará ao usuário toda
segurança necessária para que seja mantida a vida útil e de qualidade do imóvel
adquirido.
Um imóvel é planejado e construído para atender seus usuários por muito tempo.
Para que esta expectativa seja concretizada, torna-se primordial a prática constante da
manutenção preventiva deste bem. Infelizmente, essa prática ainda não é muito
difundida no Brasil, ou seja, quando se fala em imóveis, poucos são os usuários que
realizam a manutenção preventiva tão adequadamente quanto o fazem para outros bens,
como automóveis, equipamentos eletrônicos etc. (CASTRO, 2007)
Oferecer um empreendimento com excelência demanda um esforço que vai além
da execução da obra, investir em ações de pós entrega de imóveis é uma das melhores
maneiras de se construir uma relação duradoura com seus clientes.
Segundo a NBR 5674:2012, as edificações são o suporte físico para a realização
direta ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem, portanto, um valor social
fundamental. A entrega do manual do proprietário é obrigatória, ainda que diversas
construtoras não estejam atentas a isso, pois a falta do mesmo pode acarretar em
problemas posteriores, devido ao mau uso do empreendimento. Além de ser importante
para a segurança e qualidade de vida dos usuários, garantindo assim que a edificação
possa exercer seu papel na sociedade por mais tempo.
Segundo Hoffman & Bateson (2005, p. 335), “a definição mais popular da
satisfação do cliente é que ela é uma comparação das expectativas do cliente com suas
percepções a respeito do encontro de serviços real”. Assim percebe-se que quando as
expectativas do cliente são atingidas por uma organização, é porque soube interpretar o
perfil e nível de exigência por ele externado.
O manual irá proporcionar ao cliente conhecimento teórico para utilização e
conservação do seu novo patrimônio, pois o desempenho de qualquer construção decai
ao longo do tempo, havendo a necessidade de manutenção, o edifício não é apenas um
objeto acabado, não é apenas uma mercadoria. É também uma utilidade e um valor
econômico, é a realização de um sonho. Portanto é essencial o estudo de medidas que
valorizem esse bem, aumentado sua vida útil e o bom desempenho.
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PESQUISA E ANALISE DE INFORMAÇÕES

A Associação Brasileira de Normas Técnicas prevê na NBR 5674-Manutenção de
edificações, 1999 um conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou
recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender
as necessidades e segurança dos seus usuários.
A NBR 5462/1994 interpreta a manutenção como a “Combinação de todas as
ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou
recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. ”
O manual deve apresentar informações sobre os procedimentos para a operação e
uso da edificação, contendo uma descrição clara dos procedimentos para solicitação de
ligação de serviços públicos, instruções de como e onde o usuário deve instalar os
equipamentos previstos em projeto e recomendações para a movimentação horizontal e
vertical nas áreas comuns do edifício, identificando as dimensões e cargas máximas de
móveis e equipamentos inseridos dentro da edificação construída.

Figura 1: Localização – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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O referido empreendimento foi edificado sobre o lote urbano número 0492, da
quadra 001, zona 01, com área de 3.981,67m², situado na esquina Avenida Venâncio
Aires com a Rua Volmar João Ruaro, em São Marcos, o terreno é composto por quatro
torres constituídas de apartamentos de um, dois e três dormitórios, totalizando 90
unidades habitacionais.
Das quatro torres implantadas no projeto, três delas já se encontram executadas,
com a maioria de seus apartamentos vendidos e ocupados já há alguns anos, através dessa
realidade será composto ao trabalho uma pesquisa de satisfação dos atuais moradores,
para que seja possível observar da melhor forma o que foi executado com erros e acertos.

Figura 2: Torre em construção – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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Figura 3: Bloco B – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.

O Manual do Proprietário foi realizado para atender aos moradores do
Residencial Florença, denominado Bloco B, edifício residencial de 5 pavimentos,
possui em seu nível térreo garagens e 2 depósitos e nos demais pavimentos do 1º ao
5º andar, apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Cada pavimento tipo é composto por 5
apartamentos sendo: 2 apartamentos de 67,65m², 2 apartamentos de 46,40m² e 1
apartamento de 60,93m² totalizando uma área de 296,65m².
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Figura 4: Planta Baixa Térreo – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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Figura 5: Pavimento tipo 1 ao 5º – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.

Nas imagens a seguir é possível acompanhar parte do desenvolvimento da obra ao
longo da disciplina de estágio realizada no Residencial Florença, Bloco B.
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Figura 6: Fachada construída até o 4º andar – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.

Figura 7: Processo de Ferragem Estrutural da laje – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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Figura 8: Concretagem da laje do 5º andar – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.

Figura 8: Escorramento da laje do 5º andar – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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Figura 9: 5º andar concluído – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.

COMO DESENVOLVER DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO
Os manuais de proprietários recebem variadas nomenclaturas de acordo com suas
finalidades. Podem ser chamados de manuais de instruções, manuais do usuário, manuais de
procedimentos, manual do utilizador, manual de uso, entre outros. A norma brasileira ABNT NBR
14037 (1998) define que o manual de operação, uso e manutenção é um documento que reúne
apropriadamente todas as informações necessárias para orientar as atividades de operação, uso e
manutenção da edificação.

O manual do proprietário passa ao usuário segurança, ele auxilia na utilização
correta e manutenção do imóvel, contendo as principais informações sobre o uso,
características construtivas, materiais empregados, informações técnicas de projeto e
cuidados necessários durante as operações de limpeza, manutenção e garantias. Nele deve
conter todos os aspectos técnicos citados a seguir:
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- Colocação em uso: atividades necessárias para permitir a ocupação inicial da
edificação em condições de funcionamento de suas instalações e equipamentos.
- Componente: materiais definidos e processados em conformidade com
princípios e técnicas específicos da engenharia e da arquitetura.
- Discriminação técnica: descrição qualitativa e quantitativa de materiais,
componentes, equipamentos e técnicas a serem empregados na realização de um serviço
ou obra.
- Durabilidade: propriedade da edificação que conservam a capacidade de atender
aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas.
- Edificação: ambiente constituído de uma ou mais unidades autônomas e partes
de uso comum.
- Equipamento: utensílio ou máquina que complementa o sistema construtivo para
criar as condições de uso da edificação.
- Garantia: termo de compromisso, componente, instalação, equipamento, serviço
ou obra, emitido pelo seu fabricante ou fornecedor.
- Inspeção: avaliação do estado da edificação e de suas partes, a necessitar de
manutenção.
- Instalações: produto constituído pelo conjunto de componentes construtivos que
integra a edificação e o desempenho em níveis adequados de funções ou serviços.
- Manutenção: conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou
recuperar a capacidade funcional da edificação.
- Proprietário: pessoa física ou jurídica que tem o direito de dispor da edificação.
-Uso: atividades normais projetadas para serem realizadas pelos usuários dentro
das condições da edificação.
- Usuário: pessoa física ou jurídica, ocupante permanente ou não permanente da
edificação.
- Vida útil: intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas partes
constituintes atendem aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas.
O Manual do Proprietário foi desenvolvido em cima do Manual Padrão da
empresa, juntamente com o modelo de outra empresa parceira. O Manual aborda as
normas e o edifício de modo geral, e apresenta uma listagem de cada item em específico,
apresentando os Cuidados de Uso, Manutenção Preventiva e Casos de Perda de Garantia.
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Figura 10: Especificações do Material no Manual Proposto – Condomínio Residencial
Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.

Os Materiais utilizados pela construtora foram repassados e através do contato
com os fornecedores, adquiriu-se as informações necessária sobre eles para expor ao
cliente no Manual. O Manual foi elaborado para sanar as dúvidas do usuário que poderão
surgir ao longo do período de uso, já que em sua maioria os proprietários são leigos nos
assuntos e informações relacionados ao empreendimento.
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Figura 11: Referências e Programa de Manutenção – Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.

Nele é possível que o usuário tenha acesso a informações básica e específicas dos
materiais, assim como o contato de todos os fornecedores, projetistas e responsáveis
técnicos.
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TABELA DE MANUTENÇÃO
A Tabela de Manutenção Preventiva, tem como objetivo auxiliar o síndico ou
responsável geral pela edificação, nela constam dados e informações sobre a manutenção
de cada item citado no Manual do Proprietário com as definições específicas e pré-datadas
ao grau de acompanhamento e manutenção da edificação. Cuidar bem das áreas comuns
do condomínio é algo tão importante que está descrito no Código Civil como uma das
atribuições do síndico, como se lê no art. 1.348: “V – diligenciar a conservação e a guarda
das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”.
Todos os serviços de manutenção devem ser definidos em períodos de curto,
médio e longo prazo, em consonância com o programa de manutenção e de maneira a:

•

Coordenar os serviços de manutenção para reduzir a necessidade de
sucessivas intervenções;

•

Minimizar a interferência dos serviços de manutenção no uso da edificação
e a interferência dos usuários sobre a execução dos serviços de
manutenção;

•

Otimizar o aproveitamento de recursos humanos, financeiros e
equipamentos.

O Planejamento da Gestão das Manutenções deve abranger a previsão
orçamentária anual, os meios de controle de documentos, a reserva de recursos para
serviços de manutenção não planejada, a reposição de equipamentos ou sistemas após o
término de sua vida útil e os serviços específicos. Por exemplo, quando há limpeza de
fachada, o consumo de água e energia é maior.
A seguir apresentamos parte de um modelo de Programa de Manutenção
Preventiva, o qual teve a elaboração baseada no anexo A da norma ABNT NBR 5674.
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Figura 12: Tabela de Manutenção Preventiva, elabora para o Condomínio Residencial
Florença.Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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Figura 13: Projetistas e Responsáveis Técnicos, para o Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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Figura 14: Relação de Fabricantes e Fornecedores, para o Condomínio Residencial Florença.
Av. Venâncio Aires, 2045 - Centro, São Marcos - RS, 95190-000.
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RESULTADOS ANALISADOS

Como já informado o Residencial Florença-Bloco B, faz parte de um conjunto de
4 torres, com moradores fixos e temporários. A partir dessa informação foi realizado então
um questionário com os atuais moradores afim de sanar dúvidas sobre o empreendimento
relacionado ao uso e condições atuais dos materiais e metais empregados no apartamento.

Neste questionário foram abordadas as seguintes questões:

01. Como você adquiriu o imóvel?
02. A quanto tempo reside no imóvel?
03. A pintura interna ao seu apartamento apresenta:
04. O piso cerâmico entregue pela construtora apresenta:
05. Os vidros e as esquadrias (portas e janelas) apresentam:
06. Sobre a hidráulica do seu apartamento:
07. Sobre a elétrica do seu apartamento:
08. Quão prestativa é a empresa Dossin Empreendimentos Imobiliários LTDA?
09. Você recomendaria a Dossin Empreendimentos Imobiliários LTDA?
Durante a elaboração do Manual e o acompanhamento feito em obra, foi entregue
aos síndicos, das 3 torres existentes do condomínio o questionário, obtendo se uma análise
de pós-venda e manutenção das unidades. A seguir as imagens apresentam gráficos, que
resultam na análise final.
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Figura 15: Fonte autor.

Figura 16: Fonte autor.
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Figura 17: Fonte autor.

Figura 18: Fonte autor.
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Figura 19: Fonte autor.

Figura 20: Fonte autor.
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Figura 21: Fonte autor.

Figura 22: Fonte autor.
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Figura 23: Fonte autor.
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Figura 24: Fonte autor.

Segundo a análise de respostas do questionário, concluiu-se que a maioria dos
moradores adquiriu seu imóvel junto a construtora Dossin Empreendimentos Imobiliários
Caxias do Sul – RS, de 28 de Setembro a 01 de Outubro de 2020
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Ltda, já residem no imóvel a mais de 1(um) ano e consideram que os maiores problemas
são encontrados na pintura das paredes e no piso entregue pela construtora, o qual foi
inserido na cozinha, área de serviço e banheiros. Os moradores afirmam que as paredes
apresentam rachaduras e o piso apresenta manchas.
Tais problemas, podem ser ocasionados pelo uso de matérias de pouca qualidade,
em função do tempo e de suas diferenças de temperatura, assim como possível vazamento
do apartamento vizinho, ocasionando manchas ou mesmo o descuido do próprio morador.
Esses itens encontram-se claramente esclarecidos no Manual com todas as informações
normativas de cuidados e recomendações que o morador deve ter com o
imóvel e casos de perda de garantia.
Apesar, de alguns pontos apresentarem-se como negativos a maioria de seus
moradores ainda considera a construtora moderamente prestativa em caso de avarias e
afirmaram que provavelmente recomendariam a construtora e seus empreendimentos,
deixando claro que o imóvel entregue, constava-se em ótimo estado e que o manual é
capaz de fornecer todos os cuidados para a vida útil do imóvel e a satisfação do cliente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina proposta de estágio obrigatório supervisionado foi fundamental para o
aprendizado prático do acadêmico, é pertinente concluir que a prevenção é a solução mais
eficaz contra os fatores de depreciação que afetam uma edificação, além de ser a mais
econômica, e de garantir outros benefícios para a edificação e seus usuários.
A prática no desenvolvimento do Manual do Proprietário apresenta que não basta
apenas o conhecimento teórico, devendo haver a vivência com problemas cotidianos
inerentes à profissão, a oportunidade de acompanhar um profissional resolvendo tais
problemas é de vital importância para o acadêmico.
No presente relatório de estágio, foi abordado a conceituação de elementos
utilizados no desenvolvimento do mesmo, focando no desenvolvimento de interpretação
de normas, no entendimento dos elementos e materiais de uma obra até seu acabamento,
na abordagem com o cliente, a vivência e ambiente de um escritório de engenharia, no
desenvolvimento do próprio manual do proprietário no qual se fez perceber o quanto este
guia é importante para a conservação de uma edificação, por parte do usuário.
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É de fundamental importância a definição de um sistema de manutenção que
abrange todo planejamento e programação de serviços de manutenção de pequeno, médio
e longo prazo. Os construtores são responsáveis também na questão educativa, ou seja,
eles devem ensinar e dar as ferramentas necessárias ao usuário, através da entrega do
manual do proprietário, para que este possa praticar a manutenção de maneira correta e
eficaz.
O estágio foi de grande valia para o acadêmico, foi possível obter grande
amadurecimento e enriquecimento teórico e prático, de forma a estimular a aceitação e
solução de obrigações e problemas que serão vivenciados em breve no mercado de
trabalho. É importante deixar claro cada item de recomendação, cuidado e manutenção
dos materiais empregados ao imóvel, pois sem este o usuário não teria de forma tão clara
e prática o auxílio e a prevenção de futuras avarias.
A conscientização dos usuários e proprietários é fundamental nessa etapa de
responsabilidade e conservação dos imóveis que a NBR 15575.2013 determina, com a
real importância que as construtoras devem dar ao Manual entregue aos seus clientes.
Com a análise esclareceu-se a importância do Manual e como a carência de
informação pode ocasionar problemas futuros, conscientizando e idealizando a melhora
na implantação de projetos futuros.

REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14037: Manual de
operação, uso e manutenção das edificações – Conteúdo e recomendações para
elaboração e apresentação, 1998.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Edificações
Habitacionais - Desempenho, 2013
ABNT NBR 15575-1 – Edificações habitacionais – Desempenho,
2013. ABNT NBR 5462 – Confiabilidade e Mantenabilidade Desempenho, 1994. ABNT. NBR 5674: Manutenção de Edificações –
Procedimento, 1999
ABNT NBR 15575-1 – Edificações habitacionais – Desempenho – Requisitos
Gerais, Rio de Janeiro, 2013.

Caxias do Sul – RS, de 28 de Setembro a 01 de Outubro de 2020

975
VIII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & VI Salão de Extensão

ART. 1348 do Código Civil – Desempenho, 2002.
BORGES, Carlos Alberto de Moraes. O conceito de desempenho das edificações e
a sua importância para o setor da construção civil. Dissertação (Mestrado) - Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.
CASTRO, U. R. Importância da manutenção predial preventiva e as ferramentas para
sua execução. Monografia. Curso de Especialização em Construção Civil.
Universidade Federal de Minas Gerais, 2007, 44f.
HOFFMAN, K. D.; BATESON, J.E.G. Princípios de Marketing de Serviços. 2. ed.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
Manual da Edificação. Disponível em:
<http://www.seuproximoendereco.com.br/mvc/paginaexclusiva/processapagina/2044>
Acesso em 20/06/2020
PUJADAS, Flávia Zoéga Andreatta XIV COBREAP, “INSPEÇÃO PREDIAL – Ferramenta de
Avaliação da Manutenção”, 2007.
RODRIGUES, J. F. A; Manutenção Preventiva e Corretiva, Apostila do Curso
Técnico em Segurança do Trabalho. SENAC-PA, 2009.

Caxias do Sul – RS, de 28 de Setembro a 01 de Outubro de 2020

