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- Uso, Operação e Manutenção do Imóvel -
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APRESENTAÇÃO
Prezado Cliente,
Obrigado por confiar em nossa empresa e parabéns por sua conquista!
Este manual foi preparado para  auxiliar no uso, operação e manutenção do seu imóvel e
está em conformidade com a norma NBR 14.037. Antes de mudar, reformar, efetuar instalações
ou alterações, consulte este manual.
Ele também contém informações importantes sobre a manutenção e garantia do imóvel.  
Reserve um tempo para sua leitura.
Desejamos muito sucesso e agradecemos a sua atenção!

2016
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INTRODUÇÃO
O Condomínio Residencial Volpi, situado na Estrada do Santo Antônio, nº 4.763,  Bairro
Triângulo | Porto Velho - RO, é composto por 72 unidades autônomas tipo sobrado, com área
construída de 134,64 m2.
A distribuição dos pavimentos é a seguinte:
Térreo
• sala de estar
• sala de jantar
• cozinha aberta
• área de serviço
• lavabo
• escada
• depósito
• depósito de gás
Pavimento superior
• hall
• banheiro social
• quarto 01
• quarto 02
• suíte
• banheiro suíte
Na área comum do Condomínio há espaços para lazer, tais como, playground, mini
quadra esportiva, piscina adulto e infantil e salão de festas.
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TERMOS E DEFINIÇÕES

A
• ABNT - É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo o Foro Nacional de Normalização.
• ABNT NBR 5.674 - É a Norma Brasileira que estabelece os requisitos do sistema de gestão
de manutenção de edificações.
• ABNT NBR 14.037 - É a norma brasileira que estabelece os requisitos mínimos para elaboração
e apresentação dos conteúdos do Manual de Uso, Operação e Manutenção das edificações,
elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador ao condomínio por ocasião da entrega
do empreendimento.
• ABNT NBR 15.575 - É a norma brasileira que estabelece e avalia os requisitos e critérios de
desempenho que se aplicam às edificações habitacionais, tanto como um todo quanto como
de forma isolada para um ou mais sistemas específicos.
• ABNT NBR 16.280 - É a norma brasileira que estabelece requisitos para os sistemas de
gestão de reformas em edificações.
• Abrasivo -   Material duro, mecanicamente resistente, usado para retificação e usinagem
mecânica, feito normalmente de um material cerâmico.
• Amperagem - Intensidade de uma corrente elétrica em amperes.
• ART - É a Anotação de Responsabilidade Técnica que determina a responsabilidade
profissional do engenheiro em determinado contrato ou serviço.
• Auto de Conclusão - É o documento público expedido pela Prefeitura do município onde se
localiza a construção, confirmando a conclusão da obra nas condições do projeto aprovado.
B
• Baguete - Moldura simples usada em aplicações ornamentais, arremates, fixação de vidros,
etc..
• BTU - Unidade de potência (British Thermal Unit = unidade térmica britânica), que determina
a potência de refrigeração do ar condicionado.
C
• CAU - É o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, órgão que regula o exercício profissional,
fiscaliza e assessora os profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo no Brasil.
• Código Civil Brasileiro - É o código de leis que regulamenta a legislação aplicável às relações
civis.
• Código de Defesa do Consumidor - É a lei 8078/90, que institui o Código de Defesa do
Consumidor, definindo os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, como
empresas construtoras e/ou incorporadoras.
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• Conservação - Conforme definido na norma ABNT NBR 16.280, é o conjunto de operações
que visa reparar, preservar ou manter em bom estado a edificação existente.
• CREA - É o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, órgão que regula o exercício
profissional, fiscaliza e assessora os profissionais e empresas de engenharia e agronomia no
Brasil.
• Crivo do chuveiro - Componente em forma de “peneira” por onde passa a água do banho.
D
• Degradação - Redução do desempenho devido à atuação de um ou mais agentes de
degradação que podem ser resultantes do meio externo (umidade, ventos, temperaturas
elevadas ou baixas, chuva, poluição, salinidade do ar, da água ou do solo) ou da ação de uso
(falta de manutenção, falta de limpeza, cargas além das previstas em projeto, etc.).
• Desempenho - Comportamento em uso de uma edificação e seus sistemas como estruturas,
fachadas, paredes externas, pisos e instalações.
• Durabilidade - É a capacidade da edificação, ou de seus sistemas, de desempenhar suas
funções ao longo do tempo, e sob condições de uso e manutenção especificadas no Manual de
Uso, Operação e Manutenção. O termo “durabilidade” é comumente utilizado como qualitativo,
para expressar a condição em que a edificação ou seus sistemas mantêm o desempenho
requerido, durante a vida útil. A durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de
atender às funções que lhe foram atribuídas, quer seja pela degradação, que o conduz a um
estado insatisfatório de desempenho, quer seja por obsolescência funcional.
E
• Edificação - Conforme definido na norma ABNT NBR 16.280, é o produto constituído de um
conjunto de sistemas, elementos e componentes estabelecidos e integrados em conformidade
com os princípios da engenharia e da arquitetura.
• Empresa autorizada pelo fabricante - É a organização ou profissional liberal que exerce
função para a qual são exigidas qualificação e competência técnica específica e que são
indicados e treinados pelo fabricante.
• Empresa capacitada - Conforme definido na norma ABNT NBR 5.674, é a organização
ou pessoa que tenha recebido capacitação, orientação e responsabilidade de profissional
habilitado e que trabalhe sob responsabilidade de profissional habilitado.
• Empresa especializada - Conforme definido na norma ABNT NBR 5.674, é a organização
ou profissional liberal que exerce função para a qual são exigidas qualificação e competência
técnica específica.
• Equipe de manutenção local -   Conforme definido na norma ABNT NBR 5.674, são as
pessoas que realizam diversos serviços na edificação, que tenham recebido orientação e
possuam conhecimento de prevenção de riscos e acidentes. O trabalho somente deverá ser
realizado se estiver em conformidade com o contrato de trabalho e convenção coletiva e em
conformidade com a função que o funcionário desempenha.
• Estanqueidade - Qualidade de algo estanque, ou seja que não permite a entrada ou saída
de líquidos ou gás.
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G
• Garantia Contratual - Período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia legal e
condições complementares oferecidas pelo fornecedor (incorporador, construtor ou fabricante)
na forma de certificado ou termo de garantia ou contrato no qual constam prazos e condições
complementares à garantia legal, para que o consumidor possa reclamar dos vícios ou defeitos
verificados na entrega de seu produto. Este prazo pode ser diferenciado para cada um dos
componentes do produto, a critério do fornecedor. A garantia contratual é complementar à
garantia legal, não implicando na soma dos prazos.
• Garantia Legal -  Período de tempo previsto em lei que o comprador dispõe para reclamar do
vício ou defeito verificado na compra de seu produto durável.
M
• Manutenção - Conforme definido na norma ABNT NBR 15.575, é o conjunto de atividades
a serem realizadas ao longo da vida útil da edificação, para conservar ou recuperar a sua
capacidade funcional e de seus sistemas constituintes e atender as necessidades e segurança
dos seus usuários.
• Manutenção corretiva - Conforme definido na norma ABNT NBR 5.674, caracteriza-se por
serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do
uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou
prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários.
• Manutenção preventiva - Conforme definido na norma ABNT NBR 5.674, caracteriza-se por
serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as solicitações dos
usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das
edificações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o seu
estado de degradação.
• Manutenção rotineira - Conforme definido na norma ABNT NBR 5.674, caracteriza-se por um
fluxo constante de serviços, padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e
lavagem de áreas comuns.
O
• Operação - Conforme definido na norma ABNT NBR 14.037, é o conjunto de atividades a
serem realizadas em sistemas e equipamentos com a finalidade de manter a edificação em
funcionamento adequado.
• Operador - Conforme definido na norma ABNT NBR 14.037, é a pessoa treinada ou
preferencialmente qualificada, que atua na condução e controle de sistemas e equipamentos
instalados na edificação.
P
• Prazo de garantia - Período em que o construtor e/ou incorporador responde pela adequação
do produto quanto ao seu desempenho, dentro do uso que normalmente dele se espera.
• Profissional habilitado - Pessoa física e/ou jurídica, prestadora de serviço, legalmente
habilitada, com registro válido em órgãos legais competentes para exercício da profissão,
prevenção de respectivos riscos e implicações de sua atividade nos demais sistemas do edifício.
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R
• Reforma de Edificação - Conforme definido na norma ABNT NBR 16.280, é a alteração
nas condições da edificação existente com ou sem mudança de função, visando recuperar,
melhorar   ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança, e que não seja
manutenção.
• RRT -  É o Registro de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de arquitetura e
urbanismo.
S
• Sanca - Fechamento do teto utilizado para fins decorativos ou para abrigar instalações
hidráulicas, de ar condicionado ou ainda de exaustão.
• Shaft - Espaço vertical da edificação destinado a passagem de tubulações e instalações.
• Sistema - Conforme definido na norma ABNT NBR 15.575 é o conjunto de elementos
e componentes destinados a cumprir uma macrofunção que a define, como por exemplo:
fundação, estrutura, vedações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, cobertura).
• Soleira - Parte inferior do vão da porta no piso usado como arremate, para mudança ou não
de acabamento, mantendo ou não o mesmo nível.
• Solidez da construção, Segurança e Utilização de Materiais e Solo - São itens relacionados
à solidez da edificação, e que possam comprometer a sua segurança, nele incluídos peças e
componentes da estrutura do edifício, tais como lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação,
contenções e arrimos.
U
• Unidade Autônoma - É a área de uso privativo do proprietário do imóvel (apartamento, casa,
sala comercial, entre outros).
• Uso - Conforme definido na norma ABNT NBR 14.037, são as atividades a serem realizadas
pelos usuários na edificação dentro das condições previstas em projeto.
• Usuário -  Conforme definido na norma ABNT NBR 14.037, é a pessoa que ocupa ou utiliza
as dependências da edificação.
V
• Vícios Aparentes - São aqueles de fácil constatação, detectados quando da vistoria para
recebimento do imóvel.
• Vícios Ocultos - São aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel, e que
podem surgir durante a sua utilização regular.
• Vida Útil - Conforme definido na norma ABNT NBR 15.575, é o período de tempo em que
um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e
construídos, com atendimento dos níveis de desempenho previstos nas normas técnicas,
considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção especificados
no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. A vida útil não se confunde com prazo
de garantia legal ou contratual.
Fonte: ABNT / RPZ Engenharia / Sinduscon / Secovi
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

GARANTIA
• A construtora e/ou incorporadora prestará o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações
e esclarecimentos de dúvidas referentes à manutenção e à garantia.
• A construtora e/ou incorporadora prestará, dentro do prazo legal, o serviço de Assistência
Técnica.
• Alguns sistemas do empreendimento possuem normas específicas que descrevem as
manutenções necessárias, sendo que as mesmas completam e não invalidam as informações
descritas neste manual e vice-versa.
• Verificada na visita de Assistência Técnica que os serviços solicitados pelo cliente não estão
enquadrados nas condições da garantia, poderá ser cobrada uma taxa de visita.
• No caso de alteração do responsável legal pelo empreendimento, este deverá transmitir
as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns ao seu
substituto e entregar formalmente os documentos correspondentes.
• No caso de revenda, o proprietário deverá transmitir as orientações sobre o adequado uso,
manutenção e garantia do seu imóvel ao novo condômino, entregando a ele os documentos
e manuais correspondentes.
• O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade e corresponsável pela
manutenção do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas
brasileiras e neste manual, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela
construtora e/ou incorporadora, sob pena de perda de garantia.
• O proprietário da unidade autônoma se obriga a efetuar a manutenção do imóvel, conforme as
orientações constantes neste manual, sob pena de perda de garantia.
• O condomínio é responsável pela execução e o responsável legal pela implantação e gestão
do Programa de Manutenção de acordo com a norma ABNT NBR 5.674 – Manutenção de
edificações.
• O condomínio deve cumprir as Normas Técnicas brasileiras, legislações e normas das
concessionárias e ficar atento para as alterações que estes instrumentos possam sofrer ao
longo do tempo.
• As características operacionais de cada empreendimento deverão estar contidas no manual
específico, conforme planejado, construído e entregue.
• Os prazos de garantia são computados a partir do auto de conclusão da edificação (Habite-se)
ou da entrega da obra, o que primeiro ocorrer, e não se somam aos prazos legais de garantia.
• Os prazos de garantia constituem garantia contratual concedida facultativamente pelo
fornecedor, mas, se concedida, deverá ser por 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.
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TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA
A tabela a seguir foi baseada na norma ABNT NBR 15.575-1 e contém os principais
itens das unidades autônomas e das áreas comuns, variando com a característica de cada
empreendimento.
Entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender
os requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante dos contratos ou
manuais específicos de cada material ou equipamento entregues, ou 6 meses (o que for maior).
Nota: Devem ser considerados apenas os itens existentes.
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Sistemas, elementos,
componentes e instalações

Prazos de Garantia Contratual recomendados pela norma ABNT NBR
15575, para edifícios habitacionais que tiveram seus projetos de construção
protocolados para aprovação nos órgãos competentes posteriormente à sua
vigência - (19/7/2013). (*)
1 ano

2 anos

3 anos

5 anos

Fundações, estrutura principal,
estruturas periféricas, contenções
e arrimos

• Segurança e
estabilidade global
• Estanqueidade de
fundações e
contenções

Paredes de vedação, estruturas
auxiliares, estruturas de
cobertura, estrutura das
escadarias internas ou externas,
guarda corpos,
muros de divisa e telhados

Segurança e
integridade

• Equipamentos industrializados
(aquecedores de passagem ou
acumulação, motobombas, filtros,
interfone, automação de portões,
elevadores e outros)
• Sistemas de dados e voz,
telefonia, vídeo e televisão

• Instalação
• Equipamentos

Sistema de proteção contra
descargas atmosféricas,
sistema de combate a incêndio,
pressurização das escadas,
iluminação de emergência,
sistema de segurança patrimonial

• Instalação
• Equipamentos

Porta corta-fogo

Dobradiças e molas

Instalações elétricas
tomadas/interruptores/disjuntores/
fios/cabos/eletrodutos/caixas e
quadros

Equipamentos

Integridade de
portas e batentes
Instalação

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 sanitários/sifões/ligações
flexíveis/válvulas/registros/ralos/
tanques

Integridade e
Estanqueidade

Equipamentos

Instalação

Impermeabilização

Estanqueidade

Esquadrias de madeira

• Empenamento
• Descolamento
• Fixação

Esquadrias de aço

• Fixação
• Oxidação

Esquadrias de alumínio e de PVC

Partes móveis
(inclusive
recolhedores de
palhetas, motores e
conjuntos elétricos
de acionamento)

Fechaduras e ferragens em geral

• Funcionamento
• Acabamento
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Borrachas,
escovas,
articulações,
fechos e
roldanas

Perfis de alumínio,
fixadores e
revestimentos em
painel de alumínio

Sistemas, elementos,
componentes e instalações

Prazos de Garantia Contratual recomendados pela norma ABNT NBR
15575, para edifícios habitacionais que tiveram seus projetos de construção
protocolados para aprovação nos órgãos competentes posteriormente à sua
vigência - (19/7/2013). (*)
2 anos

3 anos

5 anos

Revestimentos de paredes,
pisos e tetos internos e
externos em argamassa/gesso
liso/componentes de gesso
acartonado

1 ano

Fissuras

Estanqueidade de
fachadas e pisos
molháveis

Má aderência do
revestimento e dos
componentes do
sistema

Revestimentos de paredes, pisos
e tetos em azulejo/cerâmica/
pastilhas

Revestimentos
soltos, gretados,
desgaste
excessivo

Estanqueidade de
fachadas e pisos
molháveis

Revestimentos de paredes,
pisos e teto em pedras naturais
(mármore, granito e outros)

Revestimentos
soltos, gretados,
desgaste
excessivo

Estanqueidade de
fachadas e pisos
molháveis

Piso cimentado, piso acabado em
concreto, contrapiso

Destacamentos,
fissuras,
desgaste
excessivo

Estanqueidade de
pisos molháveis

Revestimentos especiais (fórmica,
plásticos, têxteis, pisos elevados,
materiais compostos de alumínio)

Aderência

Pisos de madeira – tacos,
assoalhos e decks

Empenamento,
trincas na madeira e
destacamento

Forros de gesso

Fissuras por
acomodação
dos elementos
estruturais e de
vedação

Forros de madeira

Empenamento,
trincas na madeira e
destacamento

Pintura/verniz (interna/externa)

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

Selantes, componentes de juntas
e rejuntamentos

Aderência

Vidros

Fixação

(*) Prazos de Garantia Contratual recomendados com base na vida útil indicada no ANEXO I da
ABNT NBR 15.575:2013.
(**) O telhado tem garantia para infiltração de 6 meses.
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PERDA DE GARANTIA
CAUSAS GERAIS:
• Caso haja reforma ou alteração que comprometa o desempenho de algum sistema das áreas
comuns, ou que altere o resultado previsto em projeto para as áreas comuns e autônomas.
• Caso haja mau uso ou não forem tomados os cuidados de uso descritos neste manual.
• Se não for realizada a manutenção preventiva descrita neste manual.
• Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos estruturais, como pilares, vigas, painéis,
lajes, com relação ao projeto original.
• Caso não seja implantado e executado de forma eficiente o Programa de Manutenção de
acordo com a norma ABNT NBR 5.674 – Manutenção de edificações, ou apresentada a efetiva
realização das ações descritas no plano.
• Caso não sejam respeitados os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e na
estrutura, informados neste manual.
• Caso os usuários não permitam o acesso do profissional destacado pela construtora e/ou
incorporadora ao seu imóvel, ou às áreas comuns, quando for o caso de proceder à vistoria
técnica ou os serviços de assistência técnica.
• Caso seja executada reforma, alteração ou descaracterizações dos sistemas na unidade
autônoma ou nas áreas comuns.
• Caso sejam identificadas irregularidades em eventual vistoria técnica e as providências
sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio.
• Caso seja realizada substituição de qualquer parte do sistema com uso de peças, componentes
que não possuam característica de desempenho equivalente ao original entregue pela
incorporadora/construtora.
• Se, durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõem este manual e a norma
ABNT NBR 5.674, no que diz respeito à manutenção correta para edificações em uso ou não.
• Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior,
que impossibilite a manutenção da garantia concedida.
CAUSAS ESPECÍFICAS:
• Se forem retirados ou alterados quaisquer alvenarias com relação ao projeto original.
• Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto
original.  
• Execução de obras, ou reformas em áreas impermeabilizadas.
• Troca de pisos e outros revestimentos em áreas impermeabilizadas.
• Danos decorrentes de instalação de equipamentos em áreas impermeabilizadas.
• Danos causados por perfuração das áreas impermeabilizadas.
• Se for evidenciado entupimento por objetos jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como:
absorventes higiênicos, preservativos, cotonetes, entulho proveniente de reformas, etc..
• Se for evidenciada a falta de limpeza nos arejadores das torneiras e/ou misturadores,
provocando o acúmulo de resíduos nos mesmos.
• Se for evidenciado o reparo, reforma ou alteração das instalações hidráulicas, elétricas ou de
ar condicionado realizado por  pessoas não autorizadas pela construtora e/ou incorporadora.
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• Se for evidenciada a aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda a adaptação
de peças adicionais sem autorização da construtora e/ou incorporadora.
• Objetos estranhos no interior do equipamento ou nas tubulações que prejudiquem ou
impossibilitem o seu funcionamento.
• Se for evidenciada a substituição de fios e cabos da instalação elétrica original.
• Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente.
• Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos ou equipamentos inadequados, como por
exemplo aquecedores elétricos sem blindagem.
• Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos elétricos.
Portas, batentes e guarnições de madeira
• Se for feito o corte do encabeçamento das portas de madeira, batentes e guarnições.
• Se as portas de madeira, batentes e guarnições forem expostas a umidade excessiva.
• Se forem instaladas molas nas portas.
• Se as portas forem revestidas ou receberem acabamento diferente do original.
Portas e janelas de alumínio
• Se forem instaladas cortinas, persianas, molas, ar condicionado, etc. na estrutura de alumínio
das portas e janelas.
Infraestrutura do ar condicionado
• Caso o serviço de instalação e manutenção dos equipamentos adquiridos pelo proprietário
esteja em desacordo com este manual ou não seja realizado por mão de obra especializada.
SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA
• Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.
• Itens perceptíveis visualmente não explicitados no momento da vistoria de entrega conforme
tabela a seguir.
ITEM

DESCRIÇÃO

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/FERRO
(JANELAS E PORTAS DE CORRER)

Integridade da esquadria
(amassado/riscado/
manchado)

Acessórios faltantes (fechos/
fechaduras/chaves)

Integridade dos vidros
(quebrado/trincado/riscado)

ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTA/
BANDEIRA/BATENTE/GUARNIÇÃO)

Integridade da esquadria
(lascada/ riscada/ trincada/
manchada)

Pintura da esquadria

Integridade das fechaduras
lascada/riscada/amassada/
manchada)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Integridade das tomadas,
interruptores, e disjuntores
(riscados/amassados /
manchados/faltantes)

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Integridade das louças,
metais e bancadas (riscada/
amassada/manchada/
trincada/quebrada)

Entupimentos

PAREDE, PISO E TETO –
REVESTIMENTO INTERNO

Ondulações excessivas em
tetos e paredes

Integridade do contrapiso
(superfícies irregulares)

PINTURA INTERNA/EXTERNA

Pintura de paredes e
tetos (suja/manchada/mal
acabada)

PISOS E PAREDES: CERÂMICAS/
GRANITO/PASTILHA

Integridade da cerâmica/
granito/pastilha (quebrada/
trincada/manchada/com
tonalidade diferente)

ÁREAS COMUNS

Ausência de extintores
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Falha no rejuntamento ou
manchas

SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

•

A construtora e/ou incorporadora, dentro dos prazos de garantia vigentes, prestará o serviço
de assistência técnica, reparando, sem ônus, os defeitos verificados.

• O proprietário ou seu representante deverá solicitar formalmente um chamado na Assistência
Técnica, sempre que verificar a existência de defeito que se enquadre dentro daqueles
constantes da tabela de garantia deste manual.
• Para contatar a assistência técnica da construtora e / ou incorporadora, entre no site:
www.coeng.com.br
• Entre com seu login e senha e siga as instruções contidas no site.
• No recebimento do seu pedido, caso não procedente, daremos um posicionamento em relação
ao mesmo. Se procedente agendaremos uma vistoria em sua unidade. Neste momento é
importante a sua presença, ou de outra pessoa que possa nos mostrar os eventuais problemas
e esclarecer dúvidas.
• No ato da vistoria, comprovada a existência do defeito e definidos os reparos a serem
executados, faremos uma programação para a execução dos serviços.
• Se na vistoria for constatado que o defeito tenha sido causado pelo uso inadequado ou
inexistência de manutenção preventiva, poderá ser cobrada a taxa de uma visita técnica e
será registrada a perda da garantia, ficando o reparo e custo a cargo do proprietário.
• Nossos serviços serão executados durante a semana, em horário comercial, conforme o
regulamento interno do condomínio. A ordem de execução será de acordo com a sequência
de encaminhamento das solicitações, exceto em caso de extrema urgência atestada pela
construtora.
• Concluídos os reparos nosso representante solicitará o recebimento formal dos serviços, por
meio de “aceite” na própria solicitação ou em impresso próprio.
___________________________________________________
ATENÇÃO
É importante lembrar que o atendimento às reclamações
não significa o reconhecimento por parte da construtora
da existência de defeitos ou danos de sua responsabilidade.
___________________________________________________
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DESCRIÇÃO, OPERAÇÃO, USO
E MANUTENÇÃO

Para que você possa utilizar o seu imóvel de forma correta, prolongando ao máximo a
sua vida útil, informamos a seguir, os principais sistemas que o compõem o empreendimento,
detalhando:
• Descrição
• Orientação quanto aos cuidados de operação e uso
• Procedimentos de manutenção
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FUNDAÇÕES
Descrição
É um sistema de grande importância na edificação, sendo responsável pela estabilidade
e solidez de todo o condomínio.
No empreendimento em questão a fundação das casas é tipo radier, não podendo ser
quebrado o piso do pavimento térreo, bem como da calçada da periferia.

IMPORTANTE: É terminantemente proibido fazer reformas ou  
alterações que afetem ou modifiquem as fundações.
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ALVENARIA ESTRUTURAL E LAJES
Descrição
A edificação foi executada em alvenaria estrutural, na qual foram utilizados blocos de
concreto de alta resistência, armados internamente com barras de ferro (conforme determinação e
especificação do engenheiro calculista). Dessa forma, as paredes se transformam em elementos
estruturais, o equivalente a vigas e pilares.
Sob hipótese alguma, REMOVA OU MODIFIQUE AS PAREDES ESTRUTURAIS,
nem sequer abra vãos (ainda que pequenos) ou permita que terceiros o façam.
Não é permitida também a abertura de rasgos para embutir tubulações ou
eletrodutos, isso equivaleria a remover um pilar ou uma viga de concreto, o que
afetaria a estabilidade de toda a edificação.

No sistema de alvenaria estrutural, todas as cargas atuantes, ou seja, o peso próprio
da estrutura e tudo mais que a ela se agrega (o peso das lajes, das paredes, além dos móveis,
pessoas e quaisquer outros objetos dentro dos imóveis) são descarregados até a base da
edificação pelas paredes estruturais, e aí descarregados no solo através de elementos estruturais
em concreto armado e das fundações.
Lajes - sobrecargas
Numa edificação realizada em alvenaria estrutural não é possível a retirada total ou
parcial ou efetuar furos de passagens de dutos ou tubulações em paredes. Da mesma forma,
não se deve sobrecarregar as lajes além dos limites previstos no projeto original. As lajes foram
calculadas para suportar cargas conforme NBR 6.120, ou seja, de até 200 Kgf/m² para uso
residencial (carga de revestimento das lajes 100 Kgf/m² nas áreas secas e 150 Kgf/m² nas
áreas impermeabilizadas). Isso permite que você usufrua normalmente do seu imóvel sem se
preocupar.
Para não correr nenhum risco, esteja atento a certos usos especiais que acumulam
objetos muito pesados numa pequena área do piso, como livros, coleções de jornais e revistas,
aquários grandes e coleções de discos de vinil, por exemplo.
Portanto, para qualquer reforma deverão ser consultados os projetos específicos,
disponíveis com o síndico/administradora, e se necessário, o autor do projeto estrutural e a
construtora.
Operação e Uso
• Não retirar, alterar seção ou efetuar furos de passagens de dutos ou tubulações em quaisquer
elementos estruturais para evitar danos à solidez e à segurança da edificação.
• Não sobrecarregar as estruturas e paredes além dos limites previstos em projeto, sob o risco
de gerar fissuras ou comprometimento dos elementos estruturais e de vedação, como, por
exemplo, troca de uso dos ambientes e colocação de ornamentos decorativos com carga
excessiva.
• Antes de perfurar as vedações, consulte os projetos e detalhamentos contidos no Manual do
Proprietário, evitando, deste modo, a perfuração de tubulações de água, energia elétrica ou
gás nelas embutidas.
• Para melhor fixação de peças ou acessórios, use apenas parafusos com buchas especiais.
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Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos estruturais, como alvenarias estruturais.
• Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto
original.
• Se forem identificadas sobrecargas além dos limites normais de utilização previstos nas
estruturas ou vedações.
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Descrição
É o sistema do empreendimento que compreende prumadas, coletores e ramais de água
potável, esgoto, águas pluviais e incêndio.
O empreendimento é abastecido pela CAERD - Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia. A capacidade total dos reservatórios é de 139.500 litros. A água, após passagem
pelo cavalete de entrada, segue para os 2 reservatórios inferiores, com capacidade de 37.620
litros cada e, posteriormente para os 2 reservatórios superiores com capacidade de 32.130 litros
cada. Os reservatórios estão localizados na frente do empreendimento perto da guarita e são
executados em concreto armado. A reserva de incêndio é de 10.710 litros.
O empreendimento foi entregue com medidor único de água instalado em frente a caixa
de água. O consumo de água será rateado entre os condôminos.
No banheiro social e da suíte há um ponto para chuveiro elétrico que deverá ter resistência
blindada e potência máxima de 5.000 W.
As tubulações de água fria e de esgoto são em PVC. A tubulação específica para incêndio
é de ferro.
Operação e Uso
• Nunca despejar gordura ou resíduo sólido nos ralos de pias ou lavatórios.
• Não deixar de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba das pias de cozinha.
• Não apertar em demasia registros, torneiras, misturadores etc..
• Durante a instalação de filtros e chuveiros (potência indicada de 5.000 W), atentar-se ao
excesso de aperto nas conexões, a fim de evitar danos aos componentes.
• É recomendado o uso de sabão biodegradável e na dosagem recomendada pelo fabricante para
evitar retorno da espuma da máquina de lavar.
Manutenção
• Nunca utilize hastes, cabos de vassoura ou similares para desentupir ralos.
• Nunca utilize ácidos e produtos cáusticos para desentupir ralos e bacias sanitárias, pois além
de diminuir a eficácia do sistema, pode trazer danos à ETE.
• Mantenha os registros fechados no caso de ausência prolongada do imóvel.
• Banheiros, lavabos, cozinhas e áreas de serviço sem utilização por longos períodos podem
desencadear mau cheiro, em função da ausência ou pouca água,nas bacias sanitárias, ralos
sifonados e ainda sifões de pias lavatórios e tanques. Para eliminar esse problema, deixe
correr um pouco de água nestes dispositivos, evitando assim o retorno do mau cheiro.
• A falta de uso prolongado dos mecanismos de descarga pode acarretar danos como
ressecamento de alguns componentes e acúmulo de sujeira, causando vazamentos ou mau
funcionamento. Caso esses problemas sejam detectados não mexer nas peças e acionar a
assistência técnica do fabricante.
• Durante obras e reformas, nunca altere as prumadas hidráulicas da edificação.
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Dicas e Orientações
Como desentupir a pia?
Previna o entupimento, assim sendo, não jogue óleo nem restos de comida no ralo da pia.
Para desentupir, com o auxílio de luvas de borracha e um desentupidor, siga os seguintes passos:
• Encha a pia de água.
• Coloque o desentupidor de borracha sobre o ralo, pressionando-o para baixo e para cima.
• Quando a água começar a descer, continue a movimentar o desentupidor.
Se a pia continuar entupida, faça a limpeza do copo do sifão, sob a pia. Neste copo, geralmente,
ficam depositados os resíduos responsáveis pelo entupimento.
•

Coloque um balde embaixo do sifão, para receber a água e sujeira ali depositados.

• Com um arame, tente desobstruir o ralo da pia, debaixo para cima, algumas vezes, os resíduos
se localizam neste trecho do encanamento, daí a necessidade de usar o arame.
• Após todo o processo, reinstale o copo do sifão.
• Não utilize produtos à base de soda cáustica  para desentupir a pia.
Como consertar a torneira vazando?
• Feche o registro correspondente ao ramal.
• Retire a tampa/botão (quando houver) da cruzeta com a mão.
• Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o parafuso que prende a cruzeta.
• Com o auxílio de um alicate de bico, desrosqueie a porca que prende a canopla para poder ter
acesso ao mecanismo de vedação.
• Com o auxílio de um alicate de bico, desrosqueie o mecanismo de vedação do corpo e o
substitua por um novo.
Como desentupir o chuveiro?
• Desrosqueie a tampa de saída da água.
• Com o auxílio de uma escova, limpe e desobstrua os orifícios que podem ter acumulado detritos.
• Reinstale a tampa de saída da água.
Como verificar se há vazamento na caixa de descarga acoplada da bacia sanitária?
• Jogue uma colher de pó de café no vaso sanitário. Após alguns minutos, se o pó ficar depositado
no fundo do vaso, não há vazamento. Caso contrário, há vazamento na caixa de descarga.
• A boia deve ser regulada por profissional habilitado.
Como limpar a caixa de gordura?
• Dependendo do ritmo da cozinha, a limpeza da caixa de gordura deve ser realizada
quinzenalmente ou pelo menos uma vez a cada três meses.
• Não utilizar água quente ou soda cáustica, pois estes procedimentos poderão diluir a gordura,
mas causar danos ao material (PVC).
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• A limpeza deve ser efetuada manualmente, retirando todo o material amarelado e sólido (tipo
manteiga) com a mão protegida ou com concha. Após a retirada, colocar no lixo comum.
• A limpeza está finalizada quando só sobrar líquido dentro da caixa.
• Recomendamos contratar empresa especializada para limpeza anual.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Danos causados por impactos oriundos das individualizações de água.
• Se for constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitários e ralos, tais
como absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, pelo de animais, fraldas etc..
• Se for constatado entupimento por restos de obras realizadas nas unidades, tais como
argamassa, entulho, colas, pedras ornamentais, tintas, etc..
• Se forem alteradas as características originais das instalações.
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Descrição
É o sistema destinado a distribuir a energia elétrica de forma segura e controlada nas
áreas comuns e privativas do empreendimento, conforme projeto específico elaborado dentro de
padrões descritos nas normas técnicas da ABNT e analisado por concessionária local.
A concessionária responsável pelo abastecimento de energia do condomínio é a
Eletrobrás Distribuição Rondônia.
Os pontos para ar condicionado e chuveiros são de 220V e os demais de 127V.
Todos os pontos elétricos das áreas comuns já estão em funcionamento. Para solicitar
a ligação de energia elétrica em seu imóvel, siga as instruções do capítulo “LIGAÇÕES E
CONCESSIONÁRIAS” deste manual.
Operação e Uso
• As instalações de luminárias e equipamentos deverão ser executadas por técnicos habilitados,
observando-se entre outros, o aterramento, a voltagem, a bitola dos fios e o isolamento da
instalação.
• Não troque os disjuntores por outros de amperagem maior, pois tal atitude pode provocar
sérios danos à instalação, podendo inclusive provocar incêndios!
• Não manuseie aparelhos elétricos quando houver contato com água, pois podem ocorrer
acidentes fatais.
• Os equipamentos em 220V devem ter resistência blindada e ser instalados por pessoas
capacitadas, as quais devem sempre fazer o aterramento dos mesmos para evitar fugas de
corrente e desarmamento do DR.
• A compra de lâmpadas e aparelhos deve ser compatível com a voltagem instalada.
• Evite o uso de “benjamim” ou “T” (dispositivos com que se ligam aparelhos a uma só tomada)
para não sobrecarregar a instalação.
Manutenção
• Manutenções nas instalações elétricas devem ser executadas com os circuitos desenergizados
(disjuntores desligados) e por profissional habilitado ou capacitado.
• Sempre que for executada manutenção nas instalações, como troca de lâmpadas, limpeza e
reaperto dos componentes, desligar os disjuntores correspondentes.
• Semestralmente testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao
apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, providenciar a substituição
do DR, ou no período de garantia, acionar a assistência técnica da construtora.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Se for feita qualquer mudança no sistema de instalação que altere suas características
originais.
• Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente,
especialmente de maior amperagem.
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• Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos velhos, chuveiros elétricos sem blindagem,
desarmando os disjuntores.
• Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido a ligação de vários equipamentos no
mesmo circuito.
• Se for verificada a não utilização de proteção individual para equipamentos sensíveis.
• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas
necessárias.
• Se for evidenciado ausência de manutenções e/ou alterações nos quadros e componentes
elétricos.
• Se forem alteradas as características originais das instalações.
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INSTALAÇÕES DE GÁS
Descrição
É a instalação que transporta o gás do abrigo até os pontos de consumo localizados em
sua residência (fogão).
O empreendimento é abastecido por gás GLP. O botijão de 13 kg fica em abrigo próprio
no pavimento térreo próximo a lavanderia. A reposição do botijão fica a cargo do proprietário.
			
Operação e Uso
• Não pendurar objetos em qualquer parte das instalações aparentes.
• Sempre que não houver utilização constante ou em caso de ausência superior a 3 dias do
imóvel, manter os registros fechados.
• Em caso de vazamentos de gás que não possam ser eliminados com o fechamento de
um registro de gás, chamar um profissional habilitado ou a concessionária. Não acione
interruptores ou equipamentos elétricos, ou celulares. Abra portas e janelas, avise a portaria
e abandone o local.
• Ler com atenção os manuais que acompanham os equipamentos a gás.
• Utilize materiais (flexíveis, conexões etc.) adequados e de acordo com as respectivas normas.
Manutenção
• Para execução de qualquer serviço de manutenção ou instalação de equipamentos a gás,
contrate empresas especializadas ou profissionais habilitados pela fornecedora ou pela
concessionária.
• Verificar o prazo de validade da mangueira de ligação da tubulação ao eletrodoméstico e
providenciar a troca, quando necessário.
• Para os equipamentos, de acordo com as recomendações dos fabricantes.
Dicas de Segurança
• Nunca bloqueie a ventilação permanente nos ambientes onde se situam os aparelhos a gás
ou medidores, evitando assim o acúmulo de gás, que pode provocar explosão.
• Não armazene produtos inflamáveis junto aos aparelhos a gás, pois podem gerar risco de incêndio.
• Nunca efetue teste em equipamento, tubulação ou medidor de gás utilizando fósforo, isqueiros
ou qualquer outro material inflamável ou emissor de chamas. É recomendado o uso de
espuma, de sabão ou detergente.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Se for verificada a instalação inadequada de equipamentos (equipamentos diferentes dos
especificados em projeto).
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• Se for verificado que a pressão utilizada está fora da especificada em projeto.
• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas
necessárias.

IMPORTANTE: No ato da compra dos equipamentos, informar o tipo
de gás utilizado no empreendimento.
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AR CONDICIONADO
Descrição
Sistema de condicionamento de ar do ambiente para alterar a temperatura e  proporcionar
conforto térmico.
Nas casas há infraestrutura (drenos e previsão de carga elétrica) para instalação de
sistema SPLIT. Foram previstos pontos nos quartos 01 e 02, suíte e sala de estar/jantar. As
condensadoras deverão ser instaladas nas próprias paredes. No momento da instalação, é
imprescindível realizar impermeabilização ao redor dos dutos e parafusos.
Podem ser instaladas evaporadoras nos quartos com potência de 9.000 ou 12.000
Btu’s/h e na sala de jantar/estar de 22.000 ou 24.000 Btu’s/h.
Operação e Uso
• Não efetuar furações em lajes, vigas, pilares e paredes estruturais para a passagem de
infraestrutura.
• Para fixação e instalação dos equipamentos, considerar as características do projeto e do
local a serem instalados e os posicionamentos indicados em projeto.
Manutenção
• Para manutenção, tomar cuidados específicos com a segurança e a saúde das pessoas que
irão realizar as atividades. Desligar o fornecimento geral de energia do sistema.
• Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características comprovadamente
equivalente.
• Realizar a manutenção recomendada pelo fabricante em atendimento à legislação vigente.
• Ligar o sistema semanalmente.
• Limpar os drenos anualmente, com empresa especializada ou siga as instruções abaixo:
• Localize a entrada do tubo de drenagem principal e retire toda a água da bandeja de
drenagem.
• Com o uso de uma escova, limpe todo o bolor ou mofo presente na abertura do tubo
principal. Coloque um tubo de plástico dentro do tubo de drenagem e vá enfiando até
encontrar a obstrução. Em seguida, remova a obstrução em movimentos para a frente e
para trás, até que ela se rompa.
• Misture uma pequena solução de água sanitária em, aproximadamente, 4 litros de água
morna. Vá despejando cuidadosamente a mistura dentro do tubo e deixe em descanso
por 15 minutos. Quando o tubo desobstruir, você vai notar uma solução de água sanitária
saindo pela sua extremidade.
• Realizar limpeza dos componentes e filtros, mesmo em período de não utilização e verificar
todos os componentes do sistema mensalmente por equipe especializada. Caso detecte-se
qualquer anomalia, providenciar os reparos necessários.
• A manutenção deve ser realizada por empresa especializada.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrecidas de:
• Se não for apresentada ART de instalação ou nota fiscal da empresa indicada para o serviço
neste manual.
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QUADRO DE SISTEMAS
Descrição
É o quadro onde chegam os serviços externos de imagem e voz para distribuição nos
ambientes da residência.
Nesta caixa pode ser feita a conexão com a Internet através da rede telefônica ou de um
sinal de TV a cabo ligada a um modem e em seguida ao roteador. Pode também ser instalada
uma central telefônica possibilitando a utilização dos pontos como ramais telefônicos.
A partir desta caixa as tubulações são radiais para os diversos pontos telecomunicação
e o cabeamento deve ser realizado por profissionais especializados com materiais apropriados
ao uso designado.
O quadro de sistemas foi instalado na sala de estar de sua residência.
Operação e Uso
• Não realizar perfurações nos locais próximos aos quadros de passagem dos sistemas de
comunicação.
• Ao instalar armários sobre pontos de telefone e/ou TV a cabo, é necessário que os fornecedores
recortem a madeira para que possa obter acesso a esses pontos, pois no caso de uma
manutenção o técnico obrigatoriamente deverá ter acesso a todos os pontos de telefone e TV.
• Não jogar água nos pontos de comunicação.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Se forem retirados os arames guias das tubulações secas, sem passagem de cabos.
• Se forem realizadas alterações e/ ou acréscimos em pontos de telefonia e/ ou TV, deslocamentos
e/ ou acréscimos de pontos.
• Se for executado reforma ou descaracterização dos sistemas por empresas na credenciadas
junto ao fabricante dos equipamentos.
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TELEFONE, INTERFONE, TV E INTERNET
Telefone
Foi executado um cabeamento primário que sai do DG (distribuidor geral) próximo a
guarita e segue para o quadro de sistemas de cada residência.
O proprietário deve providenciar a ligação para os pontos dentro da casa através da
tubulação seca com arame guia. Essa instalação deve ser feita por profissional habilitado.
Foi prevista 1 linha por unidade autônoma e os pontos de telefone podem ser utilizados
para passagem de TV e internet a cabo.
Interfone
Foi instalado um aparelho de interfone da Intelbras para cada casa na cozinha, sendo
que este sistema permite a comunicação entre as casas, a portaria e o salão de festas.
A central de interfone e a mesa operadora foram instaladas na guarita. Para ligar de uma
casa para outra, tecle o número da casa com o qual deseja se comunicar.
A manutenção deve ser feita apenas pela empresa credenciada pelo condomínio.
TV e Internet
O empreendimento possui entrada independente para futura ligação à empresa de TV a
cabo e/ou internet.
Os pontos de antena para TV por assinatura dentro do imóvel tem infraestrutura para
passagem do cabeamento a partir do quadro geral de sistemas instalado na guarita.
A instalação é de responsabilidade do usuário/proprietário.
Ressaltamos que os pontos de telefone podem ser compartilhados para passagem de
TV e internet a cabo.
Operação e Uso
• Não jogar água nos pontos de comunicação.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Se for feita qualquer mudança no sistema de instalação que altere suas características
originais.
• Se for realizado deslocamento dos pontos de telefone, interfone, TV e internet.
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IMPERMEABILIZAÇÃO
Descrição
O sistema de impermeabilização protege a edificação contra a penetração indesejável
de água sob o revestimento do piso, protegendo os ambientes e a estrutura de concreto da
edificação.
Os produtos utilizados, inclusive nas áreas comuns, estão descritos a seguir:
• banheiro | aplicação de uma camada de argamassa polimérica bicomponente com
colocação de tela de poliéster e no mínimo 3 camadas cruzadas de argamassa polimérica
bicomponente sobre a tela
• área de serviço | aplicação de uma camada de argamassa polimérica bicomponente
com colocação de tela de poliéster e no mínimo 3 camadas cruzadas de argamassa
polimérica bicomponente sobre a tela
• radier | regularização da base adicionada camada de concreto magro e coberta com
lona plástica preta
• alvenaria térreo |  argamassa polimérica bicomponente no embasamento na alvenaria
• revestimento externo de paredes do térreo | reboco em argamassa de concreto
• junta entre esquadrias e alvenaria/estrutura | silicone
• concreto aparente, junta de dilatação | aplicação de silicone de cura neutra, em todos os
vãos entre as esquadrias e a alvenaria ou estrutura
Operação e Uso
•

Mesmo nas áreas impermeabilizadas, a limpeza não deve ser feita por meio de lavagem, sob
risco de infiltração e deterioração das portas, batentes e guarnições de madeira.

Manutenção
• Evite usar ácidos, soda cáustica ou detergentes na limpeza dos pisos e azulejos, que pelo seu
alto poder de corrosão, tendem a eliminar os rejuntamentos dos materiais, podendo provocar
infiltrações generalizadas.
•

Não esfregar vassouras de piaçava ou nylon, porque também podem danificar o rejuntamento.

• Não fincar, cravar ou fixar peças ou chumbadores nos pisos impermeabilizados.
• Não furar as áreas impermeabilizadas.
• Inspecionar semestralmente os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e peças
sanitárias, pois, através das falhas nos mesmos, poderá ocorrer infiltração de água.
• Caso hajam danos à impermeabilização, não executar os reparos com os materiais e sistemas
diferentes do aplicado originalmente, pois a incompatibilidade pode comprometer o bom
desempenho do sistema.
• No caso de defeitos de impermeabilização e de infiltração de água, não tente você mesmo
resolver o problema.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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LOUÇAS E METAIS
Descrição
São os misturadores, torneiras, válvulas, vasos sanitários, tanques e cubas instalados
nos banheiros, cozinhas e área de serviço de sua casa.
No memorial descritivo consta a especificação dos elementos instalados, tais como,
bacia, lavatórios, torneiras, registros, etc..
Operação e Uso
• Limpe os metais sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças e cubas de aço inox, com água,
sabão neutro e pano macio, nunca com esponja ou palha de aço e/ou  produtos abrasivos.
• Nunca suba ou se apoie nas louças sanitárias de sua casa, pois elas podem se soltar ou
quebrar causando ferimentos graves. Oriente também seus filhos e empregados domésticos
sobre este risco!
• Não deixar de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba das pias de cozinha.
• Não apertar em demasia, ou seja, exageradamente, registros, torneiras, misturadores etc.
Manutenção
• Mantenha os registros fechados no caso de ausência prolongada do imóvel.
• Em caso de falta de uso dos equipamentos hidráulicos por período prolongado, deixe correr
um pouco de água para restabelecer o “fecho hídrico” dos ralos sifonados e sifões, evitando
assim o retorno do mau cheiro.
• A falta de uso prolongado dos mecanismos de descarga pode acarretar danos como
ressecamento de alguns componentes e acúmulo de sujeira, causando vazamentos ou mau
funcionamento. Caso esses problemas sejam detectados, não mexer nas peças e acionar a
assistência técnica do fabricante.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E REJUNTES
Descrição
Revestimento habitualmente utilizado em áreas molháveis ou molhadas, que protege as
superfícies, além de sua função decorativa.
Os materiais utilizados em cada ambiente constam no capítulo  MEMORIAL DESCRITIVO.
Operação e Uso
• Para limpeza de pisos cerâmicos e azulejos, utilize um pano úmido e utilize sabão neutro.
• Nunca jogue água diretamente sobre pisos e azulejos.
• Nunca utilize materiais abrasivos, detergentes agressivos, ácidos, soda cáustica, saponáceos,
cloro puro ou similares.
Manutenção
• Verifique semestralmente o rejuntamento, para evitar eventuais infiltrações.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Utilização de equipamentos, produtos ou uso do revestimento em desacordo com os
especificados acima.
• Impacto que ocasione danos no revestimento.
• Danos causados por furos para instalação de peças em geral.
• Uso de máquinas de alta pressão nas superfícies.
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MÁRMORES E GRANITOS
Descrição
Utilizadas em revestimento de pisos e paredes, interna e externamente, além de serem
um elemento decorativo podem evitar a passagem de água, presença de umidade e diminuir a
propagação do som.
As pedras são extraídas de jazidas naturais e podem ou não receber um acabamento.
Características como a dureza, dependerão do tipo de cada pedra. As diferenças de tonalidade
e desenho também são características destes tipos de revestimentos.
As peças podem ser assentadas sobre argamassa ou com aplicação de cimento colante.
Foram utilizados alguns tipos de mármore e granito que estão descritos no capítulo
MEMORIAL DESCRITVO.
Operação e Uso
• Nunca suba ou se apoie nos tampos e bancadas de mármore ou granito, pois elas podem
se soltar ou quebrar causando ferimentos graves. Oriente também seus filhos e empregados
domésticos sobre este risco!
• Não devem ser retirados elementos de apoio tais como, mão francesa, podendo sua falta
ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada.
• Antes de perfurar qualquer peça deve-se consultar o Manual do Proprietário / Manual das
Áreas Comuns e os projetos de instalações para evitar perfurações em tubulações e camadas
impermeabilizadas.
• Nos procedimentos de limpeza diário de materiais polidos, sempre procurar remover primeiro o
pó ou partículas sólidas com um pano macio ou escova de pelo nos tampos de pias e balcões.
Nos pisos, remover com vassoura de pêlo, sempre sem aplicar pressão excessiva para
evitar riscos e desgastes precoces devido ao atrito e em seguida aplicar um pano umedecido
(sempre bem torcido, sem excesso de água) com água ou solução diluída de detergente
neutro para pedras seguida de aplicação de um pano macio de algodão ou “raion” para secar
a superfície. Evitar a lavagem de pedras para que não surjam manchas e eflorescências e
quando necessário, utilizar detergente específico.
• Nunca tentar remover manchas com produtos genéricos de limpeza ou com soluções caseiras.
Sempre que houver algum problema procurar consultar empresas especializadas, pois muitas
vezes a aplicação de produtos inadequados em manchas podem, além de danificar a pedra,
tornar as manchas permanentes.
• No caso de pedras naturais utilizadas em ambientes externos, em dias de chuva, poderá
ocorrer uma acúmulo localizado de água, em função das características das pedras utilizadas,
se necessário, remover a água com auxílio de rodo.
• Sempre que possível utilizar capachos ou tapetes nas entradas para evitar o volume de
partículas sólidas sobre o piso.
• Utilizar protetores de feltros e / ou mantas de borrachas nos pés dos móveis.
• Evitar bater com peças pontiagudas.
• Cuidado no transporte de eletrodomésticos, móveis e materiais pesados, não arrastá-los
sobre o piso.
• Não deixe cair graxas, óleo, massa de vidro ou tinta sobre a superfície.
• Não colocar vasos de planta diretamente sobre o revestimento, pois podem causar manchas.
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• Para a recolocação de peças, atentar para o uso correto do cimento colante para cada tipo de
pedra (ex.: para mármores e granitos claros – cimento cola branco, para granitos escuros –
cimento cola específico, etc).
• Em casos de reformas, cuidado para não danificar a camada impermeabilizante, quando
houver.
• A calafetação em volta das peças de metal e louças (ex.: válvula de lavatório) deve ser feita
com mastique ou massa de calafetação, não utilizar massa de vidro a fim de evitar manchas.
Manutenção
• Inspecionar e completar o rejuntamento a cada ano, ou quando aparecer alguma falha.
• Em áreas muito úmidas como banheiros, deixar sempre o ambiente ventilado para evitar
o aparecimento de fungos ou bolor e sempre utilizar produtos de limpeza específicos para
pedras que evitam a proliferação destes agentes.
• Sempre que agentes causadores de manchas (café, refrigerantes, alimentos, etc.) caírem
sobre a superfície, procurar limpá-los com um pano absorvente ou papel toalha.
• No caso de peças polidas (ex.: pisos, bancadas de granito, etc.), é recomendável um
enceramento mensal com cera específica para proteger a pedra de agentes agressivos. Nas
áreas de circulação intensa o enceramento deve acontecer semanalmente ou até diariamente.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES - ÁREAS SECAS
Descrição
As paredes das áreas secas, tais como, quartos, sala e circulação, assim como os tetos
de sua residência são revestidos com gesso com fundo Diagesso, massa acrílica e pintura látex
para proteção.
		
Operação e Uso
• Antes de executar furos para fixação de quadros, armários e outros objetos, verifique as
plantas e esquemas constantes do item PLANTAS E ESQUEMAS deste manual.
• Utilize brocas apropriadas para furação de paredes de alvenaria.
• Para instalação ou substituição da broca, desligue a furadeira da tomada.
• Não esfregue as paredes.
• Retire manchas com pano branco levemente úmido, com água e sabão neutro.
• Não use produtos químicos, ácidos, cáusticos, ou ainda álcool, querosene e solventes, para a
limpeza de paredes com pintura.
• Não use esponjas ásperas, buchas, palha de aço ou lixas para a limpeza de paredes com
pintura.
• Manter o imóvel sempre ventilado para evitar o aparecimento de bolor ou mofo na pintura.
Caso estes itens ocorram, e depois de verificado se não há infiltrações ou vazamentos,
proceder da seguinte forma:
• Lavar muito bem a área mofada com uma mistura de água e água sanitária (1:1),
enxaguando depois com um pano úmido em água limpa. Deixar secar.
• Esperar algumas semanas, se o mofo retornar, repetir a operação.
• Depois da parede bem seca, caso necessário repintar.
Manutenção
• Com o tempo a pintura escurece um pouco e fica naturalmente “queimada”. Nunca faça,
portanto, retoques de pintura em pontos isolados, e quando necessário, pinte toda a parede
ou cômodo.
• Para que sua residência mantenha uma aparência sempre nova, recomenda-se uma pintura
geral periódica a cada 2 anos, evitando assim o envelhecimento da pintura
• É imprescindível que todas as fissuras e trincas sejam tratadas antes da nova pintura.
• Repintar as áreas e elementos com as mesmas especificações da pintura original.
• A repintura das áreas comuns, como por exemplo, o hall dos elevadores e a fachada, é
atribuição do condomínio.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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FORRO DE GESSO
Descrição
O forro de gesso, também conhecido como forro falso ou forro rebaixado é composto de
placas de gesso.  
Cabe salientar que estes forros são chamados de “falsos”, ou seja, rebaixados, para a
passagem de tubulações entre o forro e a estrutura de concreto ou para fins decorativos.
Operação e Uso
• Para evitar que se quebrem, não provocar qualquer tipo de impacto direto sobre os mesmos.
Do mesmo modo, deve ser evitada a colocação de ganchos ou suportes para pendurar vasos
ou outros tipos de objetos. Pela sua espessura, os forros não possuem resistência suficiente
para suportar esse tipo de peso.
• Sugerimos que antes de fixar pendentes sob o forro, consultem o departamento técnico da
empresa instaladora do forro.
• Os forros de gesso são pintados com látex e são sensíveis à água, podendo ocorrer manchas
no teto devido à condensação de água. Procure deixar o ambiente sempre ventilado.
• Cuidado com água no gesso, além de fungos e bolor, o gesso com presença constante de
água se deteriora.
Manutenção
• Recomenda-se uma nova pintura com látex nos forros de gesso, a cada 12 meses
aproximadamente.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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PORTAS DE MADEIRA, FECHADURAS E DOBRADIÇAS
Descrição
As portas, batentes e guarnições das casas constam das tabelas abaixo, bem como, o
acabamento e o tipo de fixação utilizada. As dobradiças e ferragens são compatíveis com o tipo
e dimensão de cada porta.
Portas
               LOCAL

TIPO

ACABAMENTO

COR

Porta de entrada

Abrir

Madeira

Branca

Porta dormitórios

Abrir

Madeira

Branca

Porta banheiros/lavabo

Abrir

Madeira

Branca

Batentes
              LOCAL

TIPO

COR

FIXADO COM

Porta de entrada

Madeira

Branca

Espuma expansiva com parafuso e bucha

Porta dormitórios

Madeira

Branca

Espuma expansiva com parafuso e bucha

Porta banheiros/lavabo

Madeira

Branca

Espuma expansiva com parafuso e bucha

Guarnições
              LOCAL

TIPO

COR

FIXADO COM

Porta de entrada

Madeira

Branca

Espuma expansiva com parafuso e bucha

Porta dormitórios

Madeira

Branca

Espuma expansiva com parafuso e bucha

Porta banheiros/lavabo

Madeira

Branca

Espuma expansiva com parafuso e bucha

Operação e Uso
• Evite bater as portas.
• Evite furar e fixar objetos nas portas.
• As portas e ferragens não estão dimensionadas para receber aparelhos de ginástica ou
qualquer outro equipamento que provoque esforços adicionais.
• Não utilize maçanetas como apoio ou cabide.
Manutenção
• Para a limpeza das fechaduras e ferragens, use uma flanela úmida, evitando qualquer tipo de
produto abrasivo. Nunca utilize esponja de aço ou similares.
• Não executar a limpeza de pisos e paredes cerâmicos com água em abundância sob o risco
de causar infiltrações e/ou danos aos batentes, guarnições e a folha da porta.
• Lubrifique periodicamente as dobradiças com uma pequena quantidade de pó de grafite.
OBSERVAÇÕES:
1) Nunca utilize produtos a base de amoníaco ou ácidos para limpeza de qualquer
componente (porta, batente, fechadura, etc.).
2) Para a limpeza e manutenção das portas, seguir as recomendações contidas no
material entregue da FAMOSSUL.
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Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Se forem instaladas cortinas, persianas, ar condicionado ou qualquer aparelho diretamente na
estrutura das esquadrias.
• Se for feita mudança na instalação, acabamento (especialmente pintura), entre outras
modificações na esquadria, que altere suas características originais.
• Se for feito corte do encabeçamento (reforço da folha) da porta.
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PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO
Descrição
As portas e janelas de alumínio de sua residência, também conhecidos como caixilhos
ou ainda esquadrias de alumínio, foram produzidos com perfis de alumínio de várias dimensões
e bitolas, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.
Os perfis usados nas esquadrias são suficientemente resistentes para suportar a ação
do vento e outros esforços ordinários. Não empenam nem apresentam defeitos de superfície ou
diferenças de espessura, atendendo às exigências estéticas do projeto. Foram montados de modo
a conferir estabilidade e estanqueidade a cada tipo de esquadria, impedindo a infiltração de água.
A tabela a seguir contempla os tipos de esquadrias instaladas, inclusive nas áreas
comuns.
    LOCAL

TIPO

ACABAMENTO
CASAS

Sala (fundo)

Porta

02 folhas de correr, com vidro liso, estrutura em chapa 18, com batente acoplado
e fechadura acoplada

Cozinha (fundo)

Porta

02 folhas de correr, com vidro liso, estrutura em chapa 18, com batente acoplado
e fechadura acoplada

Dormitórios 01 e 02

Janela

Correr c/ 02 folhas, em chapa dobrada 18, caixilho e alavanca acoplado

Dormitório suíte

Janela

Correr c/ 02 folhas, em chapa dobrada 18, caixilho e alavanca acoplado

Sala

Janela

Correr c/ 02 folhas, em chapa dobrada 18, caixilho e alavanca acoplado

Cozinha

Janela

Correr c/ 02 folhas, em chapa dobrada 18, caixilho e alavanca acoplado

Banheiro social

Janela

Maxim-ar com alavanca acoplada

Banheiro suíte

Janela

Maxim-ar com alavanca acoplada

Lavabo

Janela

Fixa com 02 folhas e vão de ventilação, vidro jateado fosco 4mm

Área de serviço

Porta

Abrir com vidro liso, fechadura acoplada

Box

Porta

02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr, com vidro liso e estrutura em alumínio

Banheiros do salão

Porta

ÁREAS COMUNS
Abrir, com vidro jateado temperado 10mm

Banheiros do salão   Portas das
e piscina
divisórias

Abrir, de veneziana na cor preta

Banheiros do salão

Janela

Banheiros da piscina

Janela

Correr com alavanca acoplada, vidro temperado 6mm e estrutura em alumínio cromado
02 folhas fixas, com vão de ventilação, vidro fosco jateado 4mm

Cozinha do salão

Janela

02 folhas de correr, em chapa dobrada 18, alavanca acoplada, vidro temperado 4mm

Salão

Portas

Correr, 04 folhas sendo 02 fixas e 02 móveis, com estrutura em alumínio
cromado, vidro incolor temperado10mm e perfil U 2mm (fixo)

Operação e Uso
• A limpeza das esquadrias como um todo, inclusive guarnições de borrachas e escovas, deverá
ser feita com solução de água e detergente neutro com auxílio de esponja macia, no mínimo
a cada seis meses em zona urbana.
• As janelas e portas de correr exigem que seus trilhos inferiores sejam frequentemente limpos,
evitando-se o acúmulo de poeira, que com o passar do tempo vão se compactando pela
ação de abrir e fechar, se transformando em crostas de difícil remoção, comprometendo o
desempenho das roldanas e exigindo a sua troca precoce.
• Não abrir janelas ou portas empurrando a parte de vidro. Utilizar os puxadores e fechos.
• Não remover as borrachas de vedação.
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• Não usar em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço de
qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo.
• Não usar produtos ácidos ou alcalinos, sua aplicação poderá causar manchas na anodização
ou pintura, tornando o acabamento opaco.
• Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos “cantinhos” de difícil
acesso. Essa operação poderá ser feita com o uso de pincel de cerdas macias embebido na
solução de água e detergente neutro.
• Não utilize vaselina, removedor, thinner ou qualquer outro produto derivado do petróleo, pois
além de ressecar plásticos ou borrachas, fazendo com que percam sua função de vedação,
possuem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivo, reduzindo
em muito a vida do acabamento superficial do alumínio.
• Não utilizar jato de água de alta pressão para lavagem das fachadas. A força do jato pode
arrancar as partes calafetadas com silicone ou qualquer outro material protetor contra
infiltração.
• Caso ocorram respingos de cimento, gesso, ácido ou tinta, remova-os imediatamente com um
pano umedecido com detergente neutro e, logo após, passe uma flanela seca.
• Todas as articulações e roldanas trabalham sobre a camada de nylon autolubrificante, razão
pela qual dispensam quaisquer tipos de graxa ou óleo lubrificante. Estes produtos não devem
ser aplicados às esquadrias, pois em sua composição poderá haver ácidos ou componentes
não compatíveis com os materiais usados na fabricação das esquadrias.
• As esquadrias modernas são fabricadas com utilização de acessórios articuláveis (braços,
fechos e dobradiças) e deslizantes (roldanas e rolamentos) de nylon, que não exigem
qualquer tipo de lubrificação, uma vez que suas partes móveis, eixos e pinos são envolvidos
por uma camada deste material especial, auto-lubrificante, de grande resistência ao atrito e
às intempéries.
• As janelas maxim-ar podem ser mantidas abertas, com pequena angulação, em caso de chuvas
moderadas. Entretanto, em caso de rajadas de vento, os caixilhos podem ser danificados,
portanto fique atento para travar as janelas nessas situações.
Manutenção
• Reapertar, sempre que necessário, delicadamente, com chave de fenda, todos os parafusos
aparentes dos fechos, fechaduras ou puxadores e roldanas responsáveis pela folga do caixilho
de correr junto ao trilho, sempre que necessário.
• Anualmente verificar a vedação e fixação dos vidros.
• Manter os drenos (orifícios) dos trilhos inferiores das portas de correr sempre bem limpos
e desobstruídos, principalmente na época de chuvas mais intensas, pois esta é a principal
causa do borbulhamento e vazamento de água para o interior do ambiente.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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VIDROS
Descrição
Sistema de vedação com vidros é utilizado em esquadrias, divisórias ou painéis internos e
externos, forros, coberturas, parapeitos, fachadas etc, com a finalidade de proteger os ambientes
de intempéries, permitindo, ao mesmo tempo, a passagem de luz.
Seu imóvel possui vidros de diversos modelos e padrões, conforme tabela abaixo.
LOCAL

ESPESSURA

TIPO DE VIDRO

COR

CASAS
Porta sala (fundo)

10mm

temperado

transparente

Porta cozinha (fundo)

10mm

liso

transparente

Janela sala

4mm

liso

transparente

Janela escada (fundo)

4mm

liso

transparente

Janela escada (inicio)

4mm

liso

transparente

Janela cozinha

4mm

liso

transparente

Janela lavabo

4mm

jateado

fosco

Janela dormitório 01 e 02

4mm

liso

transparente

Janela dormitório suíte

4mm

liso

transparente

Janela Banheiros (social e suite)

4mm

liso

transparente

Área de serviço

10mm

temperado

transparente

Box

8mm

temperado

transparente

ÁREAS COMUNS
Portas banheiros do salão

10mm

temperado

jateado

Janelas banheiros do salão

6mm

temperado

jateado

Janela banheiros da piscina

4mm

temperado

fosco jateado

Janela cozinha do salão

4mm

temperado

transparente

Portas do salão

10mm

temperado

transparente

Operação e Uso
• Os vidros possuem espessuras compatíveis com a resistência necessária para seu uso
natural. Evite qualquer tipo de batida ou pancada na sua superfície ou nas esquadrias que as
suportam.  
• Não abrir janelas ou portas empurrando a parte de vidro. Utilizar os puxadores e fechos.
Manutenção
• Anualmente verificar a vedação e fixação dos vidros.
• A limpeza de vidros deve ser feita periodicamente utilizando-se água limpa e os produtos
apropriados disponíveis no mercado, desde que os mesmos não sejam alcalinos e não
contenham substâncias abrasivas ou corrosivas. Utilizar somente pano ou esponja macia.
• Em casos de quebra ou trinca dos vidros, providenciar imediatamente a troca, para evitar
acidentes.
• Os vidros substituídos devem possuir as mesmas características técnicas dos originais, ou
seja, mesmo padrão, tipo, espessura, cor, dimensão, etc..
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Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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ESCADA - CORRIMÃO
Descrição
É o elemento instalado para proteção que corre ao longo de uma escadaria com altura
própria para que uma pessoa nele coloque a mão, usando-a como apoio para subir ou descer ou
mesmo para apoiar-se em função de alguma deficiência física.
O corrimão da escada interna é de alumínio na cor branca.
Operação e Uso
• A limpeza do corrimão deverá ser feita com solução de água e detergente neutro com auxílio
de esponja macia.
• Não remover as fixações.
• Não usar em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço de
qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo.
• Não usar produtos ácidos ou alcalinos, sua aplicação poderá causar manchas na anodização
ou pintura, tornando o acabamento opaco.
• Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos “cantinhos” de difícil
acesso. Essa operação poderá ser feita com o uso de pincel de cerdas macias embebido na
solução de água e detergente neutro.
• Não utilize vaselina, removedor, thinner ou qualquer outro produto derivado do petróleo,
pois possuem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivo,
reduzindo em muito a vida do acabamento superficial do alumínio.
• Caso ocorram respingos de cimento, gesso, ácido ou tinta, remova-os imediatamente com um
pano umedecido com detergente neutro e, logo após, passe uma flanela seca.
Manutenção
• Verificar a fixação e, caso não esteja firme, contratar um profissional habilitado para o reparo.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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JARDINS
Descrição
São as áreas externas destinadas ao cultivo de plantas ornamentais estudadas e
adequadas quanto ao porte, volume, textura e cores de cada espécie vegetal usada.
É importante que nenhuma troca ou inclusão de vegetação seja feita sem consulta ao
projetista, pois pode causar danos devido às raízes e/ou inadequação do tipo.
Foi instalado um sistema de drenagem tipo “francês” que permite coletar e conduzir a
água de chuva para as caixas de captação, visando não encharcar o solo do jardim em caso de
alto índice pluviométrico.
Cuidados de Uso
• Não se troca o solo de um jardim, seja ele sobre laje ou não, e sim incorpora-se matéria
orgânica no mínimo duas vezes ao ano e aduba-se regularmente, sendo que para cada tipo
de vegetação há uma época e um tipo de adubo apropriado.
• Não transitar sobre os jardins, a não ser durante sua manutenção.
• Ao regar, não usar jato forte de água diretamente nas plantas.
• Tomar os devidos cuidados com o uso de ferramentas, tais como picaretas, enxadões etc.
nos serviços de plantio e manutenção, de modo a evitar danos à impermeabilização existente.
• No caso de empreendimento em que haja compromisso ambiental conforme legislação
específica, deverão ser seguidas todas as orientações descritas na documentação entregue.
Manutenção Preventiva
• Contratar empresa especializada ou jardineiro qualificado para realizar à manutenção, logo
após a assembleia de instalação do condomínio.
• Regar diariamente no verão e em dias alternados no inverno (preferencialmente no início da
manhã ou no final da tarde), molhando inclusive as folhas.
• Eliminar ervas daninhas e pragas e substituir espécies mortas ou doentes a cada mês.
• Cortar a grama aproximadamente 8 (oito) vezes ao ano ou sempre que a altura atingir 5 cm.
• Afofar a terra a cada mês.
• Adubar a cada 2 (dois) meses.
• Incorporar matéria orgânica nos meses de janeiro e agosto.
• Verificar anualmente as tubulações de captação de água do jardim para detectar a presença
de raízes que possam destruir ou entupir as tubulações.
• Verificar, após períodos de chuva forte, o escoamento através dos drenos tipo “francês”
do jardim. Caso haja acúmulo constante de água no solo, recomendamos consultar um
profissional especializado para diagnosticar e reparar o problema.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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COBERTURA E TELHADO
Descrição
Conjunto de elementos, tais como, telhas, peças complementares, calhas, treliças,
rufos, forros etc., com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade,
proteger os demais sistemas da edificação habitacional ou da deterioração por agentes naturais
(intempéries), contribuindo positivamente para o conforto termoacústico.
As coberturas das casas são em estrutura metálica, manta aluminizada, que confere
impermeabilização, excelente isolação térmica e acústica, e telhas de concreto. Cabe ressaltar
que não há laje sobre o pavimento superior, sendo o teto em forro de gesso.
Operação e Uso
• Os trabalhos em altura demandam cuidados especiais de segurança.
• Somente pessoas treinadas tecnicamente e sob segurança deverão transitar sobre a cobertura.
Manutenção Preventiva
• Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, que atenda
às recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5.674 e normas específicas do
sistema, quando houver.
• Utilizar somente componentes
comprovadamente equivalente.

originais

ou

com

desempenho

de

características

• A cada 6 meses, verificar a integridade das calhas, telhas e protetores térmicos e, se
necessário, efetuar limpeza e reparos, para garantir a funcionalidade. Em épocas de chuvas
fortes, é recomendada a inspeção das calhas semanalmente.
• Anualmente verificar a integridade estrutural dos componentes, vedações, fixações, e
reconstituir e tratar onde necessário.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Danos causados por intempéries.
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SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Descrição
O SPDA - sistema de proteção contra descargas atmosféricas, mais conhecido como
para raio, é do tipo Franklin. É constituído por um mastro galvanizado, suportes isoladores para
o mastro, base de fixação e um condutor de descida que leva a descarga elétrica até a malha de
aterramento.
Deve ser lembrado que o para raio não impede a ocorrência das descargas atmosféricas.
O sistema instalado conforme Norma não pode assegurar a proteção absoluta de uma estrutura,
de pessoas e bens. Entretanto, reduz significativamente os riscos de danos na estrutura da
edificação devido às descargas atmosféricas.
O sistema SPDA não tem a finalidade de proteger aparelhos elétricos e eletrônicos,
portanto recomenda-se o uso de dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos)
dimensionados para cada equipamento.
Operação e Uso
• Todas as construções acrescentadas à estrutura posteriormente à instalação original tais
como antenas e coberturas, deverão ser conectadas ao sistema ou o mesmo deverá ser
ampliado mediante consulta a um profissional habilitado.
• Jamais se aproximar dos elementos que compõe o sistema e das áreas onde estão instalados
em momentos que antecedam chuvas ou nos períodos que elas estiverem ocorrendo.
• Não apoie escadas no sistema SPDA, pois o mesmo não suporta cargas, podendo causar
acidentes.
Manutenção Preventiva
•

Inspeção visual do sistema deve ser efetuada anualmente, (registrando-se esta inspeção) ou
quando for constatado que o SPDA foi atingido por uma descarga atmosférica.

• As inspeções devem ser feitas por profissional habilitado que deve:
• Verificar todos os componentes se estão em bom estado, conexões e fixações deverão
estar firmes e livres de corrosão.
• Verificar se o valor da resistência de aterramento continua compatível com as condições
do subsistema de aterramento e com a resistividade do solo.
Documentação Técnica
Deve ser mantido no local, ou em poder dos responsáveis pela manutenção do SPDA,
atestado de medição com o registro de valores medidos de resistência de aterramento a ser
utilizado nas inspeções, qualquer modificação ou reparos no SPDA e novos projetos se houver.
O atestado deve ser renovado pelo síndico e/ou administradora a cada ano.
Perda de Garantia
Todas as condições descritas no item PERDA DE GARANTIA no capítulo GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, acrescidas de:
• Se forem alteradas as características originais das instalações.
• Caso não sejam feitas as inspeções.

47

LIGAÇÕES E CONCESSIONÁRIAS
ÁGUA E ESGOTO
A CAERD - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia abastece o empreendimento
e todos os pontos de água e esgoto estão em funcionamento.
Para contato com a concessionária utilize os seguintes canais:
• internet: www.caerd-ro.com.br
• telefone: 0800 647 1950

ENERGIA ELÉTRICA
A Eletrobrás Distribuição Rondônia é a concessionária que abastece o empreendimento.
Para solicitar a ligação de energia elétrica em seu imóvel, compareça à uma loja de serviços da
concessionária informada no site, munido dos seguintes documentos:
»» original e cópia do CPF e RG
»» cópia da documentação do imóvel (escritura pública, IPTU ou contrato de compra e venda)
Caso o imóvel seja locado, além dos documentos acima, é necessário o contrato de
locação com todas as assinaturas reconhecidas. A solicitação, neste caso, só será aceita com a
presença do titular do contrato de locação ou procurador com cópia da procuração devidamente
reconhecida em cartório.
Para contato com a concessionária utilize os seguintes canais:
• internet: www.eletrobrasrondonia.com
• telefone: 0880 647 0120

TELEFONE, TV E INTERNET
O empreendimento está conectado à rede de telefonia fixa. As casas foram entregues
preparados para receber este serviço.   Para solicitação de ligação, entre em contato com a
operadora definida pelo condomínio tendo seus documentos pessoais em mãos.
Para solicitar a transferência ou ainda adquirir serviços
de internet e TV a cabo compare os planos das diversas
operadoras que atendem a região e assine o serviço que melhor
atende as suas necessidades entrando em contato diretamente
com as operadoras.
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MANUTENÇÃO
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Um imóvel é planejado e construído para atender a seus usuários por muitos anos. Isso
exige a realização da manutenção do imóvel e de seus vários componentes.
Esta manutenção, no entanto, não deve ser realizada de modo improvisado e casual. Ela
deve ser entendida como um serviço técnico e feita por empresas capacitadas ou especializadas
ou, ainda, equipe de manutenção local, conforme a complexidade. Neste manual apresentamos
o modelo de programa de manutenção, cuja elaboração e implementação atende a norma ABNT
NBR 5.674.
Para que a manutenção obtenha os resultados esperados é necessária a implantação de
um sistema de gestão de manutenção que contemple o planejamento de atividades e recursos,
bem como a execução de cada um deles de acordo com as especificidades do empreendimento.
Os critérios para elaboração do sistema de gestão de manutenção devem estar baseados
nas normas ABNT NBR 5.674 e ABNT NBR 14.037.
Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção das unidades e das
áreas comuns do empreendimento.
Nos termos da ABNT NBR 5.674 e ABNT NBR 15.575, o proprietário é responsável pela
manutenção de sua unidade e corresponsável pela realização e custeio da manutenção   das
áreas comuns.
O programa consiste na determinação das atividades essenciais de manutenção, sua
periodicidade, os responsáveis pela execução e os recursos necessários. Cabe a administração
atualizar o programa. Poderá contratar uma empresa ou profissional especializado para auxiliar
na elaboração e gerenciamento do projeto, conforme ABNT NBR 14.037 e ABNT NBR 5.674.
O programa de manutenção vem atender também ao artigo 1.348 inciso V do Código
Civil, que define a competência do síndico em diligenciar a conservação e a guarda das partes
comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos condôminos.
São de extrema importância a contratação de empresas especializadas, de profissionais
qualificados e o treinamento adequado da equipe de manutenção para a execução dos serviços.
Recomenda-se também a utilização de materiais de boa qualidade, preferencialmente seguindo
as especificações dos materiais utilizados na construção. No caso de peças de reposição de
equipamentos, utilizar peças originais. O Proprietário/usuário, ao realizar a manutenção em seu
imóvel, deve observar e seguir o estabelecido no Manual do Proprietário e fazer cumprir e prover
os recursos para o Programa de Gestão da Manutenção das Áreas Comuns.
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PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO
Todos os serviços de manutenção devem ser definidos em períodos de curto, médio e
longo prazos, 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.
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VERIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
Verificações periódicas do programa de manutenção são fundamentais para a gestão de
um programa de manutenção, conforme define a norma ABNT NBR 5.674.
A periodicidade das verificações e sua forma de execução são definidas na elaboração
do programa de manutenção.
O programa de manutenção deve ser elaborado tão logo o condomínio seja entregue
aos usuários.
As informações contidas no Manual do Proprietário fornecidos pela construtora e/ou
incorporadora e o programa de manutenção elaborado auxiliam no processo de elaboração das
planilhas de verificação (check list) a serem utilizadas, considerando:
• um roteiro lógico de inspeção e verificações das edificações;
• os componentes e equipamentos mais importantes da edificação;
• as formas de manifestação esperadas do desgaste natural da edificação;
• as solicitações e reclamações dos usuários.
Os relatórios das verificações avaliam eventuais perdas de desempenho e classificam os
serviços de manutenção conforme o grau de urgência nas seguintes categorias:
• serviços de urgência para imediata atenção;
• serviços a serem incluídos em um programa de manutenção.
As planilhas de verificações devem ser elaboradas de acordo com as características do
condomínio.
As verificações periódicas permitem que os responsáveis pela administração do
condomínio percebam rapidamente pequenas alterações de desempenho de materiais e
equipamentos, viabilizando seu reparo com maior rapidez e menor custo, sem contar a melhoria
na qualidade de vida e segurança dos moradores e na valorização do empreendimento.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
É importante que os responsáveis estejam atentos aos aspectos ambientais e promovam
a conscientização dos moradores e funcionários para que colaborem em ações que tragam
benefícios, como:
Uso Racional da Água
• Lavar louças na lava-louças, quando houver, é muito mais econômico que lavar louças na pia.
• Lavar roupas na lavadora é também mais econômico que lavar roupas no tanque.
• Utilize as lavadoras de roupas e lava-louças, quando houver, sempre próximo a capacidade
máxima.
• Via de regra, lavadoras de roupas com abertura frontal consomem menos água e menos
energia elétrica por ciclo de lavagem em relação as lavadoras com abertura superior.
• Utilize o sistema de duplo acionamento das bacias sanitárias. Acione o fluxo completo de 6
litros, apenas para dejetos sólidos.
• Não utilize o vaso sanitário como lixeira.
• Instale chuveiros e duchas de baixa vazão ou utilize restritores de vazão.
• Evite banhos acima de 10 minutos de duração.
• Verifique periodicamente se não existem pequenos vazamentos nas bacias sanitárias ou
torneiras gotejando.
Uso Racional de Energia Elétrica
• Ao instalar o sistema de iluminação de seu imóvel, dê preferência a lâmpadas fluorescentes
compactas ou Leds. Além de mais econômicas, duram bem mais.
• É recomendado o uso de equipamentos que possuam bons resultados de eficiência energética,
como o selo PROCEL em níveis de eficiência A ou B ou de desempenho semelhante.
• Configure os computadores de sua casa para desligarem o monitor e entraram em stand-by
após 5 minutos de ociosidade.
• Desligue a luz ao se ausentar do ambiente.
• Ao ligar o ar condicionado, mantenha portas e janelas fechadas.
• Faça as manutenções preventivas na instalação elétrica, conforme descrito neste manual.
• Eletrodomésticos com mais de 10 anos, perdem a eficiência e consomem mais energia para
funcionar.
• Via de regra lavadoras de roupas com abertura frontal consomem menos água e energia
elétrica por ciclo de lavagem em relação as lavadoras com abertura superior.
Resíduos Sólidos
• É recomendado implantar um programa de coleta seletiva no empreendimento e destinar os
materiais coletados a instituições que possam reciclá-los ou reutilizá-los.
• No caso de reforma ou manutenções, que   gerem resíduos de construção ou demolição,
atender à legislação específica.
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A tabela a seguir contém os materiais passíveis ou não de reciclagem.
Tabela de Reciclagem
Plástico
Reciclável
• Copos
• Garrafas
• Sacos/Sacolas
• Frascos de produtos
• Tampas
• Potes
• Canos e Tubos de PVC
• Embalagens Pet (Refrigerantes, Suco, Óleo, etc.)

Não Reciclável
• Cabos de Panelas
• Adesivos
• Espuma
• Acrílico
• Embalagens Metalizadas (Biscoitos e Salgadinhos)

Metal
Reciclável
• Tampinhas de Garrafas
• Latas
• Enlatados
• Panelas sem cabo
• Ferragens
• Arames
• Chapas
• Canos
• Pregos
• Cobre

Não Reciclável
• Clipes
• Grampos
• Esponja de Aço
• Aerossóis
• Latas de Tinta
• Latas de Verniz
• Solventes Químicos
• Inseticidas

Papel
Reciclável
• Jornais e Revistas
• Listas Telefônicas
• Papel Sulfite/Rascunho
• Papel de Fax
• Folhas de Caderno
• Formulários de Computador
• Caixas em Geral (ondulado)
• Aparas de Papel
• Fotocópias
• Envelopes
• Rascunhos
• Cartazes Velhos

Não Reciclável
• Etiquetas Adesivas
• Papel Carbono
• Papel Celofane
• Fita Crepe
• Papéis Sanitários
• Papéis Metalizados
• Papéis Parafinados
• Papéis Plastificados
• Guardanapos
• Bitucas de Cigarros
• Fotografias
Vidros

Reciclável
• Garrafas
• Potes de Conservas
• Embalagens
• Frascos de Remédios
• Copos
• Cacos dos Produtos Citados
• Para-brisas

Não Reciclável
• Espelhos
• Boxes Temperados
• Louças
• Cerâmicas
• Óculos
• Pirex
• Porcelanas
• Vidros Especiais (tampa de forno e microondas)
• Tubo de TV

Não se recicla:
• O lixo orgânico, ou seja, restos de comida, cascas de legumes, frutas, cascas de ovos, etc..
• Os chamados rejeitos, que são lenços, papel higiênico, absorventes e guardanapos de papel
sujos, fotografias, bem como espuma, acrílico, espelhos, cerâmicas, porcelanas, tijolos e
isopor.
• Resíduos específicos, ou seja, pilhas e baterias.

53

• Resíduos hospitalares, tais como, algodão, seringas, agulhas, gazes e ataduras..
• Lixo químico ou tóxico, como por exemplo, embalagens de agrotóxicos, latas de verniz,
solventes e inseticidas.
OBSERVAÇÕES:
1) Pilhas e baterias não podem ser descartadas no lixo doméstico, pois contém metais pesados
e, quando molhadas, contaminam o meio ambiente. Ligue para o Serviço de Limpeza Pública de
sua cidade para saber se há postos de entrega voluntária para pilhas e baterias.
2) Normalmente a coleta dos recicláveis ocorre com intervalos maiores aos do lixo úmido/não
recicláveis, por isso para evitar a presença de insetos é muito importante que o lixo reciclável
seja higienizado.
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RECOMENDAÇÕES PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
São recomendações básicas para situações que requerem providências rápidas e
imediatas, visando à segurança pessoal e patrimonial dos moradores e usuários.
Prevenção e Combate a Incêndios
Em caso de princípio de incêndio:
• Ligue para o Corpo de Bombeiros (193) e avise a portaria.
• Desligue o registro geral de gás.
• Desligue os disjuntores de energia.
• Não combata o incêndio, a menos que você saiba manusear os extintores e/ou hidrantes.
• Procure chegar na área externa, sem correr.
Em caso de incêndio em estágio avançado:
• Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as costas da mão. Se estiver quente não abra.
• Ao passar por uma porta, feche-a sem tranca.
• Procure chegar ao térreo, sem correr.
• Ajude e acalme as pessoas em pânico.
• Em locais onde haja fumaça, mantenha-se curvado, ou abaixado para respirar melhor.
• Mantenha-se vestido e, se possível, molhe suas vestes.
• Não combata o incêndio, a menos que você saiba manusear extintores e/ou hidrantes.
• Não tente salvar objetos, priorize sua vida.
• No caso de fogo nas roupas, não corra. Envolva-se em um tapete, coberta ou tecido qualquer
e role no chão.
• Se não for possível sair, espere por socorro, mantendo os olhos fechados e fique o mais
próximo do chão.
• Uma vez que tenha conseguido sair, não retorne.
Vazamentos de Gás
Caso identifique vazamento de gás no fogão, tome as seguintes providências:
• Feche  imediatamente o registro de gás do equipamento.
• Se o vazamento persistir, feche o registro geral de gás.
• Mantenha os ambientes ventilados, abrindo as janelas e portas.
• Não utilize nenhum equipamento elétrico, nem acione qualquer interruptor de luz.
• Se o vazamento estiver controlado, solicite o reparo a profissionais habilitados.
• Se o vazamento estiver fora de controle e o imóvel estiver impregnado por gás, ligue
imediatamente para o Corpo de Bombeiros: 193.
• Avise a portaria.
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Problemas Hidráulicos
Vazamento de Água
No caso de algum vazamento em tubulação de água, a primeira providência a ser
tomada é fechar o registro correspondente. Caso persista o vazamento, feche o registro geral da
residência e acione, caso necessário, uma empresa especializada para efetuar o reparo.
Entupimento
No caso de entupimento na rede de esgoto ou águas pluviais, acione uma empresa
especializada em desentupimento.
Problemas Elétricos
No caso de algum curto-circuito, o disjuntor do quadro de luz correspondente ao circuito
desliga-se automaticamente e consequentemente a parte afetada pelo problema. Verifique a
causa do curto circuito, e se resolvido, religue o disjuntor. Persistindo o problema, acione uma
empresa especializada para efetuar o reparo.
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OBRAS E REFORMAS
Caso sejam executadas reformas nas casas, é importante que se tomem os seguintes
cuidados:
• As reformas das casas deverão atender na íntegra a norma ABNT NBR 16.280, popularmente
conhecida como norma das reformas, o regimento interno do empreendimento e ainda as
legislações que tratam desse assunto.
• O empreendimento foi construído a partir de projetos elaborados por empresas especializadas,
obedecendo à legislação brasileira e às normas técnicas. A construtora e/ou incorporadora
não assume responsabilidade sobre reformas e alterações efetuadas.
• Os itens reformados ou alterados não serão cobertos pela garantia da construtora.
• Poderá ocorrer ainda a perda parcial ou total da garantia dos sistemas afetados discreta ou
indiretamente pela obra ou reforma.
• Alterações das características originais podem afetar os desempenhos estrutural, térmico,
acústico e todos os demais sistemas do empreendimento. Portanto, devem ser feitas sob
orientação de profissionais habilitados ou empresas especializadas para tal fim.
• Antes de iniciar a reforma, consulte sempre um engenheiro ou arquiteto para avaliar as
implicações nas condições de estabilidade, segurança, salubridade, desempenho e conforto,
decorrentes de modificações pretendidas.
• Conforme descrito na norma ABNT NBR 16.280, deve ser contratado profissional habilitado
para elaboração de plano de reforma, sempre que a obra envolver ou afetar sistemas da
edificação. A seguir listamos algumas situações que obrigam a elaboração de plano de reforma:
»» alterações na estrutura.
»» execução de furos e aberturas em pilares, vigas e lajes.
»» sobrecarga na estrutura.
»» alvenaria e vedações, inclusive demolição parcial, demolição total e acréscimo de novas
paredes.
»» obras que afetem a impermeabilização.
»» obras que utilizem marteletes ou outras ferramentas de alto impacto.
»» instalação de novos componentes ou equipamentos de qualquer natureza, entre eles,
elétricos, hidráulicos e gás, não previstos ou com características diferentes do projeto
original.
»» outras situações previstas na norma ABNT NBR 16.280.
• Ao executar obras e reformas, nunca altere as prumadas elétricas, hidráulicas e de gás que,
eventualmente, passam pelo seu imóvel, sob risco de comprometer o funcionamento destes
sistemas.
• Após as reformas, os manuais da edificação deverão ser adequados conforme determina a
norma ABNT NBR 14.037 e NBR 16.280.
• Não encostar o fundo dos armários nas paredes para evitar a umidade proveniente da
condensação. É aconselhável a colocação de um isolante, como chapa de isopor, entre o
fundo do armário e a parede.
• Nos armários instalados sob as pias e lavatórios, utilizar sempre revestimento impermeável
interna e externamente.
• Para fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas, saboneteiras, papeleiras, suportes)
que necessitem de furação nas paredes, é importante tomar os seguintes cuidados:
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• Observar se o local escolhido não é passagem de tubulações hidráulicas, conforme detalhado
no item PLANTAS E ESQUEMAS.
• Evitar executar furos na parede próxima ao quadro de distribuição de energia e nos
alinhamentos verticais de interruptores e tomadas.
• Para furação em geral, utilizar, de preferência, furadeira e parafusos com bucha. Atentar para
o tipo de revestimento, bem como sua espessura, tanto para parede quanto para teto e piso.
• Na instalação de armários sob as bancadas de lavatórios e cozinha, deve-se tomar muito
cuidado para que os sifões e ligações flexíveis não sofram impactos, pois as junções podem
ser danificadas, provocando vazamentos.
ATENÇÃO: Lembramos aos proprietários que a responsabilidade pelos danos que venham a ser
causados ao seu imóvel, demais residências, e ainda às áreas comuns do empreendimento, em
decorrência das obras e reformas, são de sua inteira responsabilidade.

IMPORTANTE
- Antes de realizar ampliações na parte posterior da área privativa (fundo do respectivo terreno),
o proprietário/morador deve entregar o projeto para análise e aprovação do condomínio.
- É necessário dar especial atenção para as tubulações das redes de hidráulica, elétrica e
telefônica que passam por debaixo do terreno (ver projetos executivos).
- No caso do morador acrescentar banheiro ou piscina, é necessário prever a instalação de uma
caixa de água para abastecimento, uma vez que o projeto de hidráulica não foi dimensionado
para atender estes ambientes extras.
- Reiteramos que, toda e qualquer construção, incluindo reformas e ampliações, deve ser
disposta de ART com responsável técnico.
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MUDANÇAS E TRANSPORTE DE MÓVEIS
A mudança para sua casa deve ser planejada e atender ao regulamento interno do
empreendimento.
Abaixo algumas recomendações:
• Agendar com antecedência a data da mudança junto à administração.
• As dimensões dos móveis e eletrodomésticos devem ser compatíveis com as dimensões dos
ambientes e acessos.
• Planeje a forma de transporte dos móveis, equipamentos e outros objetos, considerando as
dimensões dos mesmos, das escadarias, halls, rampas, portas e passagens, largura da porta
de entrada e demais cômodos do imóvel.
ATENÇÃO: Lembramos aos proprietários que a responsabilidade pelos danos que venham a ser
causados a sua residência e às áreas comuns do empreendimento, em decorrência da mudança,
são de sua inteira responsabilidade.
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AUSÊNCIAS PROLONGADAS

abaixo:

Em caso de viagens ou ausências prolongadas, acima de 3 dias, siga as orientações

• Desligue os disjuntores. Se for o caso mantenha apenas o circuito da geladeira em
funcionamento.
• Feche o registro geral de água.
• Feche o registro geral de gás.
• Avise a portaria ou administrador.
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ELABORAÇÃO, ENTREGA E ATUALIZAÇÃO
DESTE MANUAL
A elaboração deste manual do proprietário é de responsabilidade da RPZ Engenharia
e é entregue aos moradores pela construtora/incorporadora do empreendimento. Este manual
contempla as características técnicas da edificação, procedimentos recomendados e obrigatórios
para conservação, uso e manutenção do imóvel, bem como operação dos equipamentos,
obrigações no tocante à realização de manutenção e conservação e condições de utilização
da edificação, prevenir a ocorrência de falha ou acidentes decorrentes de uso inadequado e
contribuições para que a edificação atinja a vida útil do projeto, além de orientar a elaboração
do sistema de gestão de manutenção do empreendimento. Fazem parte deste manual, uma
sugestão de modelo de programa de manutenção preventiva e sugestão de modelo de lista de
verificação do programa de manutenção, elaborados de acordo com a norma ABNT NBR 5.674
e conforme determina a norma ABNT NBR 14.037.
O proprietário, deve obrigatoriamente providenciar a atualização do conteúdo deste
manual, quando realizadas modificações no imóvel, em relação ao originalmente entregue pela
construtora e/ou incorporadora e documentado neste manual.
As atualizações deste manual devem:
»» Incluir a revisão e correção de todas as descrições técnicas e projetos da edificação.
»» Incluir a revisão do manual e controle de distribuição, evitando-se o uso de cópias obsoletas.
»» Pode ser feita na forma de encartes que documentem a revisão de partes isoladas,
identificando no corpo do manual, os itens revisados, ou na forma de uma nova estrutura,
dependendo da intensidade das modificações realizadas na edificação.
»» Ser realizada por empresa especializada ou profissional habilitado, conforme especifica a
norma ABNT NBR 14.037.
»» Recomendar ao proprietário do imóvel que as versões desatualizadas do manual sejam
claramente identificadas como fora de utilização, devendo, porém, ser arquivada uma via,
que servirá como fonte de informações sobre a memória técnica do empreendimento.
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RELAÇÃO DE FORNECEDORES
REALIZAÇÃO
CONSTRUÇÃO / INCORPORAÇÃO
Coeng Comércio e Engenharia Ltda.
Rua Afonso Pena, 1706 - Nossa Senhora das Graças | Porto Velho (RO)
(69) 3229-6493
www.coeng.com.br
VENDAS
Imobiliária Durães
Av. Calama, 3851 - São João Bosco | Porto Velho (RO)
(69) 99246-5076
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PROJETISTAS
ARQUITETURA
Mauricio de Brito e Cunha Valladares
(69) 99901-3595
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Lucas Teixeira Campos Araujo
(69) 3229-6493
INSTALAÇÕES ELÉTRICOS
Boris de Medeiros Cabral
(69) 99995-6789
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Edson Tsutomu Kitahara
(69) 99840-12015
ESTRUTURA
Marcio Conte
(41) 3669-7435
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Eduardo Allemand Damião
(69) 99995-6789
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MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
ALVENARIA
Coeng Comércio e Engenharia Ltda.
(69) 3229-6493
AZULEJOS E PORCELANATOS
• J.R.C. Serviços e Reformas Ltda. (mão de obra)
(69) 99220-0515
• C. R. Sena de Freitas - ME (mão de obra - Módulo 3)
(69) 99284-9130
• Eliane Revestimentos (material)
(69) 99961-3078
BANCADAS DE GRANITO DOS BANHEIROS E COZINHA
• Coesa Reparos e Reformas (instalação)
(69) 99278-4354
• Marbras Marmoraria Brasil (material)
(69) 3223-2146/(69) 3733-0500
BOMBAS DE DRENAGEM, RECALQUE E INCÊNDIO
Eletro Motobombas
(69) 3213-2290/(69) 3213-4234
BRINQUEDOS DO PLAYGROUND
Portal da Amazônia
(69) 99262-5578/(69) 99961-1262
CORRIMÃO CASAS
• Aluc Aberturas de Alumínio Ltda.
(69) 3215-6540
• M.C Metalúrgica Ltda.
(69) 3214-0781
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
• Rondônia Extintores e Auto Elétrica Ltda. (extintores)
(69) 3229-4573
• Factum Equipamentos para Saneamento - Eirelli EPP (hidrantes)
(19) 3541-7795
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
ALUC Aberturas de Alumínio (material)
(69) 3215-6540
ESQUADRIAS DE MADEIRA
• Famossul Móveis S/A (material)
(41) 3632-1227
• Coeng Comércio e Engenharia Ltda. (instalação)
(69) 3229-6493
Fechaduras e dobradiças
• Pado (material)
0800-701-4224 (SAC)
• Coeng Comércio e Engenharia Ltda. (instalação)
(69) 3229-6493
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FORROS DE GESSO E BEIRAL EM PLACA CIMENTICIA
• Cimemprimo Ltda. (gesso)
(11) 2782-2001
• Saint Gobain (placas cimentícias)
(11) 2138-5155
• W.S.C. Drywall Ltda. ME
(69) 99215-6973
IMPERMEABILIZAÇÃO
• Coeng Comércio e Engenharia Ltda.
(69) 3229-6493
• Arlan Ribeiro dos Santos
(69) 99243-6490
INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO
Lugmar Comércio e Serviços Ltda.
(69) 3224-2020
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E METAIS SANITÁRIOS
• Coeng Comércio e Engenharia Ltda.
(69) 3229-6493
• Manoel dos Santos Morais
(69) 99288-7658
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES, TOMADAS DE ENERGIA E ESPELHOS
Raimundo Leite Gomes ME
(69) 3222-3792/(69) 99971-6948
INSTALAÇÃO DE GÁS
Sociedade Fogás Ltda.
(69) 0800-709-9292
INTERFONES
MTEC Telefonia e Serg. Eletrônica
(69) 3229-7038/99982-6886
PINTURA EXTERNA
Multicores Pinturas Decorações Serviços e Comércio Ltda.
(69) 99216-2560
PINTURA INTERNA
R.P Nunes Serviços de Gesso - ME
(69) 99290-5225
PAVIMENTAÇÃO (RUAS)
• Coeng Comércio e Engenharia Ltda.
(69) 3229-6493
• Jorge Antônio Ribeiro da Silva
(69) 99252-6989
PERGOLADOS (SALÃO DE FESTAS E PISCINA)
Portal da Amazônia
(69) 99262-5578/(69) 99961-1262
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PISCINA ADULTO E INFANTIL
• Piscinas Rondônia Ltda. (equipamentos - bombas, filtros, tubulações e iluminação)
(69) 3224-5028/(69) 3221-3539
• F.E. Lima - ME (revestimento e dispositivo de retorno com tubulação)
(69) 3223-0668
PLANTIO DE GRAMA
• Coeng Comércio e Engenharia Ltda.
(69) 3229-6493
• Antônio Araújo Castelo Branco
(69) 99296-6493
REVESTIMENTO EXTERNO - REBOCO
Badra Construtora Ltda. (mão de obra)
(69) 99257-4828
RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS
Minas Calhas
(69) 99981-6074  
REBOCO DE GESSO - PAREDE E TETO
R.P Nunes Serviços de Gesso - ME
(69) 99290-5225
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE
HIDRÁULICAS E PLUVIAIS EXTERNAS
J.S da Silva Construções
(69) 99251-9945

CALÇADAS,

CONTRAPISOS,

SOLEIRAS E PEITORIS DE GRANITO
• Marbras Marmoraria Brasil (material)
(69) 3223-2146/(69) 3733-0500
• J.R.C. Serviços e Reformas Ltda. (soleiras - instalação)
(69) 99220-0515
• Coesa Reparos e Reformas (contramarco e peitoris - instalação)
(69) 99278-4354
TELHADOS (ESTRUTURA METÁLICA)
M.C. Metalúrgica Ltda.
(69) 3214-0781
TELHAS
• Casa Fácil Techron (material)
(69) 3222-8838
• MC Metalúrgica Ltda.
(69) 3214-0781
VIDROS
Aluc Aberturas de Alumínio
(69) 3215-6540
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INSTALAÇÕES

MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTAÇÃO
Casas
Azulejos banheiros ����������� Cerâmica Eliane Forma Fendi AC 33,5x45cm
Piso banheiros e lavabo ��� Porcelanato Eliane Bianco Plus NA 50x50cm
Azulejo área de serviço ���� Cerâmica Eliane Forma Branco AC 33,5x45cm
Piso área de serviço��������� Cerâmica Eliane Forma Branco AC 45x45cm
Piso garagem ������������������� Porcelanato Eliane Bianco Plus AC 50x50cm
Piso escada���������������������� Porcelanato Eliane Bianco Plus AC 50x50cm
Piso sala de estar/jantar, cozinha, hall e quartos
����������������������������������������� Porcelanato Eliane Bianco Plus PO 50x50cm
Rejunte cerâmica ������������� Cor corda - marca Quartzolit
Rejunte porcelanato ��������� Cor corda - marca Quartzolit
Áreas Comuns
Piscina������������������������������ Revestimento 20x20cm Multiplus azul cobalto Rosagres, Revestimento
20x20cm Multiplus azul piscina Rosagres, rejunte para piscina cor
Branco - Quartzolit
Deck da piscina ���������������� Porcelanato cerâmico 20x120cm Arbor Canela externo antiderrapante
+ porcelanato Munari Cimento AC 90x90cm Eliane, rejunte para
porcelanato Cinza Platina - marca Quartzolit
WC piscina ����������������������� Porcelanato Bianco Plus AC 50x50cm Eliane, rejunte cor corda marca Quartzolit
Salão de festas ���������������� Detalhes em revestimento amadeirado | porcelanato Munari Cimento
AC 90x90cm Eliane, rejunte para porcelanato Cinza Platina - marca
Quartzolit
WC salão de festas ���������� Porcelanato Bianco Plus AC 50x50cm Eliane, rejunte cor corda marca Quartzolit
Depósito ��������������������������� Cerâmica Cargo Plus Gray 45x45cm, rejunte Cinza Platina - marca
Quartzolit
Guarita ����������������������������� Cerâmica Cargo Plus Gray 45x45cm, rejunte Cinza Claro - marca
Quartzolit
Quadra esportiva�������������� Concreto polido com pintura em tinta Piso da Suvinil, cores verde,
amarelo, cinza e vermelho, sobre fundo preparador
FORRO
Casas
Pavimento superior ���������� Forro de gesso
Garagem �������������������������� Forro de gesso
Térreo������������������������������� Laje com revestimento em gesso liso, exceto área de serviço com
forro de gesso
Áreas Comuns
Salão de festas ���������������� Forro de gesso
Guarita ����������������������������� Forro de gesso
Banheiros Piscina ������������ Laje com revestimento em gesso liso
BANCADAS
Casas
Banheiros e lavabos��������� Granito Branco Caravelas
Cozinha ���������������������������� Granito Branco Caravelas
Áreas Comuns
Salão de festas ���������������� Granito Branco Caravelas (cczinha e banheiros)
Piscina������������������������������ Granito Branco Caravelas
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RODAPÉ E SOLEIRA
Casas
����������������������������������������� Granito Branco Caravelas
Áreas Comuns
Salão de festas ���������������� Granito Branco Caravelas
CUBAS
Casas
Banheiros ������������������������� Cuba de embutir Universal oval 490x365mm - cor Branco
Lavabos���������������������������� Cuba de apoio redonda raio 350mm - cor Branco
Cozinha ���������������������������� Cuba retangular em aço inox 56x34cm com válvula - AB, marca
Tramontina
Área de serviço ���������������� Tanque 560x430mm, cor Branco Gelo e coluna TQ01, cor Branco
Gelo, marca Duratex
Áreas Comuns
Salão de festas ���������������� Cuba retangular em aço inox 56x34cm com válvula - AB, marca
Tramontina (cozinha) | Cuba de apoio Deca redonda 40x40cm, cor
Branco Gelo (banheiros)
Piscina������������������������������ Cuba de embutir Universal oval 490x365mm - cor Branco (banheiros)
REVESTIMENTOS PAREDES
Revestimento Externo ������ Textura acrílica Decoratto Clássico Palha, textura acrílica Decoratto
Clássico Branco e textura acrílica Decoratto Clássico Areia - marca Iquine
Garagem e Beiral ������������� Tinta acrílica Branco Neve - marca Iquine
Pilar Garagem ������������������ Esmalte Sintético Branco Neve - marca Iquine
Revestimento Interno
Forro de gesso ����������������� Diagesso - marca Iquine
Paredes ���������������������������� Tinta acrílica Branco Neve- marca Iquine
Área Comum
WC piscina ����������������������� Revestimento amadeirado nas paredes dos chuveiros, demais
paredes em textura hidrorepelente
PERGOLADOS - ÁREAS COMUNS
Pergolado piscina e salão de festas
����������������������������������������� Madeira branca de castanheira, com tratamento em verniz Stain,
marca Suvinil
Base do pergolado da piscina
����������������������������������������� Madeira Faveiro-ferro, com tratamento em verniz Stain, marca Suvinil
Playground ����������������������� Madeira Faveiro-ferro, com tratamento em verniz Stain, marca Suvinil
KIT DE METAIS
Casas
Área de serviço ���������������� Torneira 1158 Longa Fiesta CR, acabamento DD ¾ Fiesta CR - Docol
Lavabo ����������������������������� Torneira lavatório Bica Alta 90 Loggica CR, acabamento DB ¾ Loggica
CR - Docol, papeleira Idea CR, cabide Idea CR, ligação flexível malha
aço inox 40 cm, válvula VSA Universal Lav tampa metal 1” Luxo
Banheiros ������������������������� Torneira lavatório Trio CR - Docol, papeleira Idea CR, porta toalha Bas
Idea CR, cabide Idea CR, saboneteira Idea CR, ligação flexível malha
aço inox 40 cm, válvula VSA Universal Lav tampa metal 1” Luxo
Cozinha ���������������������������� Torneira Cozinha ME Trio CR, acabamento DB ¾ Trio CR - Docol, ligação
flexível malha aço inox 40 cm, válvula para pia, sifão flexível PVC
Áreas Comuns
Salão de festas ���������������� Torneira Cozinha ME Trio CR (cozinha) | Torneira para lavatório
Loggica 450 bica alta Docol (banheiros)
Piscina������������������������������ Torneira lavatório Trio CR - Docol (banheiros)
FECHADURAS
Dobradiça ������������������������� E 3530 R R16 ACR - Pado
Fechadura ������������������������ ZM Mari ROS 698-80B Raio CR - Pado (banheiros e lavabo)
Fechadura ������������������������ ZM Mari ROS 698-80E Raio CR - Pado (porta de entrada e dos
quartos)
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PLANTAS E ESQUEMAS
As ilustrações das páginas seguintes mostram as principais características técnicas, tais
como plantas e instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado de seu imóvel.
Antes de executar furos para fixação de quadros, armários e outros objetos, verifique
estas ilustrações.
Use limitador de broca e não ultrapasse 2cm de profundidade. As tubulações e prumadas
que passam nas paredes conforme as vistas a seguir, também estão passando pelo lado oposto
desta mesma parede.
Não fure as sancas e forros de gesso, pois eles também abrigam tubulações hidráulicas.
Maiores detalhes técnicos devem ser consultados nos projetos executivos que ficam
arquivados na administração.
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IMPLANTAÇÃO GERAL
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Rua Sereia

19

70

Rua Bandeiras

21

72
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52
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08
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04

02

Rua Fachada

01
reservatório
elevado

guarita e acesso

Estrada de Santo Antônio

RESIDENCIAL VOLPI
casas A e B
UNIDADES AMBITION
UNIDADES RETRÔ
UNIDADES STYLE

PLANTA DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TÉRREO

CASA
A

CASA
B

projeção beiral

projeção beiral

COZINHA

SALA DE
ESTAR/JANTAR

SALA DE
ESTAR/JANTAR

ÁREA DE
SERVIÇO

DEP.
DEP.
GÁS

ÁREA DE
SERVIÇO

LAVABO

LAVABO

S HALL

projeção beiral

GARAGEM
DESCOBERTA

GARAGEM
COBERTA

DEP.
DEP.
GÁS

HALL

GARAGEM
COBERTA

projeção beiral

projeção beiral

COZINHA

projeção beiral

GARAGEM
DESCOBERTA

ESCALA APROXIMADA 1:100
LEGENDA
ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

MURO
ALVENARIA ESTRUTURAL
É terminantemente proibido realizar qualquer tipo de remoção, cortes, rasgos, furos ou modificações nas
alvenarias estruturais, mesmo para o embutimento ou passagem de instalações, mudanças ou inclusão de
pontos de tomadas ou hidráulicos, abertura de vãos ou qualquer tipo de alteração. A remoção ou modificação
de qualquer elemento estrutural (alvenarias/lajes/vigas/pilares/vergas/contra-vergas) pode causar colapso da
estrutura e a ruína da casa.

CASA
A

CASA
B

RUA

PLANTA DE ARQUITETURA
PAVIMENTO SUPERIOR

CASA
A

CASA
B

projeção beiral

projeção beiral

BANHEIRO
CASAL

BANHEIRO
CASAL
QUARTO CASAL

QUARTO CASAL

QUARTO 1

QUARTO 1

projeção beiral

CIRCULAÇÃO

BANHEIRO

CIRCULAÇÃO

QUARTO 2

projeção beiral

QUARTO 2

BANHEIRO

D

projeção beiral

projeção beiral
telhado

ESCALA APROXIMADA 1:100
LEGENDA
ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

MURO
ALVENARIA ESTRUTURAL
É terminantemente proibido realizar qualquer tipo de remoção, cortes, rasgos, furos ou modificações nas
alvenarias estruturais, mesmo para o embutimento ou passagem de instalações, mudanças ou inclusão de
pontos de tomadas ou hidráulicos, abertura de vãos ou qualquer tipo de alteração. A remoção ou modificação
de qualquer elemento estrutural (alvenarias/lajes/vigas/pilares/vergas/contra-vergas) pode causar colapso da
estrutura e a ruína da casa.

CASA
A

CASA
B

RUA

PLANTA DE ELÉTRICA E SISTEMAS
PAVIMENTO TÉRREO

CASA
A

CASA
B

QD-01

QD-01

LEGENDA
INTERRUPTOR

ILUMINAÇÃO DE TETO

PONTO PARA TELEVISÃO h=30cm

TECLA DE CAMPAINHA

ARANDELA

PONTO PARA TELEFONE

CAIXA DE PASSAGEM h=30cm

TOMADA 127 V

INTERFONE

CIGARRA DE CAMPAINHA

PONTO AC

HASTE COOPERWELD (no piso)

QUADRO ELÉTRICO

PONTO 220 V

CAIXA DE PASSAGEM - ELÉTRICA (no piso)

PLANTA DE ELÉTRICA E SISTEMAS
PAVIMENTO SUPERIOR

CASA
A

CASA
B

QD-02

QD-02

LEGENDA
INTERRUPTOR

ILUMINAÇÃO DE TETO

PONTO PARA TELEVISÃO h=30cm

TECLA DE CAMPAINHA

ARANDELA

PONTO PARA TELEFONE

CAIXA DE PASSAGEM h=30cm

TOMADA 127 V

INTERFONE

CIGARRA DE CAMPAINHA

PONTO AC

HASTE COOPERWELD

QUADRO ELÉTRICO

PONTO 220 V

QUADROS DE LUZ

QD-01
CIRCUITO

DESCRIÇÃO

CORRENTE
(A)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

01

ILUMINAÇÃO

10

256

127

02

TOMADAS DE USO GERAL

16

1.100

127

03

TOMADAS DE USO GERAL

20

700

127

04

AR CONDICIONADO

20

2.100

220

05

TOMADAS DE USO GERAL

20

600

127

06

TOMADAS DE USO GERAL

16

600

127

07

QD-02

50

14.560

QD-02
CIRCUITO

DESCRIÇÃO

CORRENTE
(A)

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

01

ILUMINAÇÃO

16

190

127

02

TOMADAS DE USO GERAL

16

1.100

127

03

TOMADAS DE USO GERAL

16

900

127

04

AR CONDICIONADO

16

960

220

05

AR CONDICIONADO

16

960

220

06

AR CONDICIONADO

16

1.450

220

07

CHUVEIRO

25

4.500

220

08

CHUVEIRO

25

4.500

220

IMPORTANTE:
É proibida a execução de furos na região do quadro de luz.

PLANTA DE HIDRÁULICA
PAVIMENTO TÉRREO

CASA
A

CASA
B

E

AP

AP

E

V

V

AP

AP

NÃO FURE
GÁS pelo piso

NÃO FURE
GÁS pelo piso

F

F

E

E

V

V

AP

AP

caixa de captação rua
(águas pluviais)

LEGENDA
AP

PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE PASSAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS

E

PRUMADA DE ESGOTO

CAIXA DE PASSAGEM - ESGOTO

V

PRUMADA DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE GORDURA

F

PRUMADA DE ÁGUA FRIA

OBSERVAÇÕES:
• Não executar furos na região das prumadas.
• Antes de perfurar, verifique as vistas hidráulicas deste
manual, passagem de prumadas e/ou tubulações hidráulicas.
Nas colocações dos armários, tomar todos os cuidados possíveis.
ATENÇÃO: usar limitador de broca e não ultrapassar 2 cm
de profundidade.
NÃO FURE na área demarcada do piso ao teto

PLANTA DE HIDRÁULICA
PAVIMENTO SUPERIOR

CASA
A

CASA
B

AP

AP

E

E

V

V

AP

F

F

AP

E

E

V

V

AP

AP

LEGENDA
AP

PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE PASSAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS

E

PRUMADA DE ESGOTO

CAIXA DE PASSAGEM - ESGOTO

V

PRUMADA DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE GORDURA

F

PRUMADA DE ÁGUA FRIA

OBSERVAÇÕES:
• Não executar furos na região das prumadas.
• Antes de perfurar, verifique as vistas hidráulicas deste
manual, passagem de prumadas e/ou tubulações hidráulicas.
Nas colocações dos armários, tomar todos os cuidados possíveis.
ATENÇÃO: usar limitador de broca e não ultrapassar 2 cm
de profundidade.
NÃO FURE na área demarcada do piso ao teto

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CASA A | AMBIENTES
PAVIMENTO TÉRREO

COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO

LAVABO

janela
janela

VISTA 1

VISTA 1

VISTA 1

VISTA 2

torneira
de jardim

1
1
COZINHA

1
2

ÁREA DE
SERVIÇO

LAVABO

CASA
A

CASA
B

RUA

LEGENDA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

REGISTRO DE GAVETA

TUBULAÇÃO DE GÁS

PONTO DE ÁGUA

REGISTRO TIPO ESPERA

PONTO DE ESGOTO

PRUMADAS

PONTO DE GÁS

OBSERVAÇÕES:
• Não fure nas áreas demarcadas nas vistas.
• Tome como referência os pontos visíveis de água e esgoto, além
das eventuais medidas indicadas.
• Respeite 15 cm para cada lado da tubulação.
• Não fure as sancas ou forros de gesso, pois eles também abrigam
tubulações hidráulicas.
ANTES DE FURAR AS PAREDES:
• Usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade.
• Lembre-se de que os encanamentos que passam na(s) parede(s)
acima, também estão passando pela mesma parede no lado oposto.
• Consulte também a planta de hidráulica.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CASA A | AMBIENTES
PAVIMENTO SUPERIOR

BANHEIRO

BANHEIRO CASAL

1

1

BANHEIRO CASAL

BANHEIRO

CASA
A

CASA
B

RUA

LEGENDA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

REGISTRO DE GAVETA

TUBULAÇÃO DE GÁS

PONTO DE ÁGUA

REGISTRO TIPO ESPERA

PONTO DE ESGOTO

PRUMADAS

PONTO DE GÁS

OBSERVAÇÕES:
• Não fure nas áreas demarcadas nas vistas.
• Tome como referência os pontos visíveis de água e esgoto, além
das eventuais medidas indicadas.
• Respeite 15 cm para cada lado da tubulação.
• Não fure as sancas ou forros de gesso, pois eles também abrigam
tubulações hidráulicas.
ANTES DE FURAR AS PAREDES:
• Usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade.
• Lembre-se de que os encanamentos que passam na(s) parede(s)
acima, também estão passando pela mesma parede no lado oposto.
• Consulte também a planta de hidráulica.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CASA B | AMBIENTES
PAVIMENTO TÉRREO

COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO

LAVABO

janela
janela

VISTA 1

VISTA 1

VISTA 1

VISTA 2

torneira
de jardim

1
1
COZINHA

2
ÁREA DE
SERVIÇO

1

LAVABO

CASA
A

CASA
B

RUA

LEGENDA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

REGISTRO DE GAVETA

TUBULAÇÃO DE GÁS

PONTO DE ÁGUA

REGISTRO TIPO ESPERA

PONTO DE ESGOTO

PRUMADAS

PONTO DE GÁS

OBSERVAÇÕES:
• Não fure nas áreas demarcadas nas vistas.
• Tome como referência os pontos visíveis de água e esgoto, além
das eventuais medidas indicadas.
• Respeite 15 cm para cada lado da tubulação.
• Não fure as sancas ou forros de gesso, pois eles também abrigam
tubulações hidráulicas.
ANTES DE FURAR AS PAREDES:
• Usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade.
• Lembre-se de que os encanamentos que passam na(s) parede(s)
acima, também estão passando pela mesma parede no lado oposto.
• Consulte também a planta de hidráulica.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CASA B | AMBIENTES
PAVIMENTO SUPERIOR

BANHEIRO

BANHEIRO CASAL

1

1

BANHEIRO CASAL

BANHEIRO

CASA
A

CASA
B

RUA

LEGENDA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE PRESSÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

REGISTRO DE GAVETA

TUBULAÇÃO DE GÁS

PONTO DE ÁGUA

REGISTRO TIPO ESPERA

PONTO DE ESGOTO

PRUMADAS

PONTO DE GÁS

OBSERVAÇÕES:
• Não fure nas áreas demarcadas nas vistas.
• Tome como referência os pontos visíveis de água e esgoto, além
das eventuais medidas indicadas.
• Respeite 15 cm para cada lado da tubulação.
• Não fure as sancas ou forros de gesso, pois eles também abrigam
tubulações hidráulicas.
ANTES DE FURAR AS PAREDES:
• Usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade.
• Lembre-se de que os encanamentos que passam na(s) parede(s)
acima, também estão passando pela mesma parede no lado oposto.
• Consulte também a planta de hidráulica.
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