
MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

USO – OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

ÍNDICE 
 
       Apresentação                  

       Descrição do Empreendimento 

1     Partes Interessadas...................................................................................................05 

1.1  Construtora 

1.2  Clientes 

1.3  Condomínio 

1.4 Termos e definições 

2     Operação do Imóvel..................................................................................................08 

2.1  Sistema Construtivo 

2.2  Modificações e Reformas 

2.3  Mudança e Transporte de Móveis 

2.4  Instalações Hidráulicas 

2.5  Instalações Elétricas 

2.6  Instalação de Gás 

2.7  Em caso de Incêndio 

2.8  Segurança 

2.9  Ligações Individuais 

3    Garantias e Assistência Técnica.................................................................................15 

3.1  Garantias 

3.2  Assistência Técnica 

4    Informações Complementares.....................................................................................18 

4.1 Acabamentos 

4.2 Fornecedores 

4.3 Responsáveis Técnicos  

5    Definições......................................................................................................................26 

6    Anexos...........................................................................................................................31 

 

 

 

 

 



MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

USO – OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Prezado (a) Cliente, 

 

        O Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações, o chamado de Manual 

do Proprietário, é o principal meio de comunicação entre construtoras e clientes na etapa 

de utilização da edificação e tem como objetivo minimizar os problemas causados pela 

falta de manutenção ou por má utilização do imóvel. É responsabilidade do construtor 

e/ou incorporador fornecer ao cliente informações claras e precisas sobre o produto 

(imóvel) ofertado, em forma de guia ou manual, segundo o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) e o Código Civil (CC), e sua elaboração deve seguir as 

recomendações da norma ABNT NBR14037 - Diretrizes para elaboração de manuais de 

uso, operação e manutenção das edificações– Requisitos para elaboração e 

apresentação dos conteúdos. 

     Segundo a referida norma, é crescente o reconhecimento dos consumidores deste 

mercado da importância das atividades de uso e manutenção dos edifícios como forma de 

preservar as condições funcionais do imóvel e garantir a vida útil¹ para o qual o edifício foi 

projetado. Esta norma, com intuito de padronizar a elaboração do Manual do Uso, 

Operação e Manutenção das Edificações, determina as diretrizes para elaboração deste 

documento. 

   É direito básico do consumidor o acesso à informação clara, precisa e adequada sobre 

o produto ou serviço ofertado, não podendo estes serem oferecidos sem a devida 

informação. O direito a informação está diretamente ligado ao princípio da transparência, 

de modo que, no ato da aquisição do produto ou contratação do serviço, o consumidor 

deve ter ciência plena de seu conteúdo. Este direito é garantido pelo CDC em seu artigo 

31.° 

 

Art. 31.º A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 

suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 

de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam à saúde e segurança dos consumidores (BRASIL,1990). 
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       Nenhum edifício está imune à degradação e ao desgaste natural dos materiais e 

sistemas que o compõe. Daí vem a necessidade de manutenções constantes para 

assegurar a permanências das condições adequadas durante o tempo de uso da 

edificação. Muitos dos problemas encontrados durante a fase de utilização da edificação 

se dá pelo desconhecimento por parte do usuário a respeito da manutenção do imóvel, 

utilização incorreta ou pela falta de conhecimento sobre as partes componentes deste. 

      O usuário assume a responsabilidade de manutenção de sua propriedade no 

recebimento da obra. Ele deve entender que, para que seu imóvel tenha vida longa, deve 

ser realizadas periodicamente atividades com intuito de conservá-lo, mediante ao 

atendimento das recomendações dispostas no Manual de Uso, Operação e Manutenção 

das Edificações. 

    Para o ex presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) Paulo 

Sadafy Simão: ―A entrega dos manuais de uso e operação das edificações – Proprietário 

e Áreas Comuns - tem como função ressaltar que a durabilidade de uma edificação está 

ligada não só aos fatores relacionados ao projeto e execução da obra, mas, também, ao 

correto uso e manutenção, principalmente a manutenção preventiva. Portanto, é 

importante realizar esforços conjuntos no sentido de mudar a cultura da falta de cuidados 

e atenção rotineiros com a edificação‖. 

     É importante ressaltar que as atividades de manutenção valorizam o imóvel, 

diminuindo sua depreciação, além de garantir a segurança dos usuários, assegura 

também o nível de desempenho para o qual a edificação foi projetada. Economicamente, 

é mais viável a realização das atividades de manutenção do que a reparação de vícios ou 

defeitos inicialmente ignorados e que se agravam posteriormente. Informações relativas a 

operação e uso de equipamentos e componentes visam, além de comunicar sobre o 

modo certo de operar os sistemas, assegurar aos usuários o seu direito as garantias 

concedidas à edificação. É o que defendem as normas ABNT NBR 56742 e ABNT NBR 

15575:20133 

 

vida útil¹ - período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam as atividades  para  as quais 

foram projetados e construídos considerando a periodicidade e correta execução dos processos de 

manutenção especificados no respectivo Manual de Operação, Uso e Manutenção (a vida útil não pode ser 

confundida com prazo de garantia legal e certificado).‖ 

 

 

 



MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

USO – OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO 

 

                                                                                                                                                                                            
 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Edifício Porto Lligat é localizado na Rua Hamilton de Barros Soutinho, nº 246, 

Jatiuca, Maceió/ AL. O empreendimento possui 01 (uma) torre que é constituída de: 01 

(um) pavimento subsolo, 01 (um) pavimento pilotis, 02 (um) pavimentos garagens, 10 

(dez) pavimentos tipos, com 03 (três) unidades por pavimento, 01 (um) pavimento 

cobertura com 02 (duas) unidades e coberta. 

O Subsolo possui rampa de acesso para veículos, vagas de garagem, medidores de 

energia, casa de gerador de energia elétrica, subestação aérea e 01 (um) reservatório 

inferior com 02 (uma) célula. No subsolo localiza-se também uma circulação vertical de 

acesso aos demais pavimentos através de elevador social e de serviço e escadaria.  

O Pavimento Pilotis é composto por launge da recepção, recepção design decorada, 

guarita de segurança com WCB,02 elevadores(social e serviço),launge da área de 

lazer,piscina com raia,cascata e prainha, chuveirão,spa com hidromassagem e 

cromoterapia,salão de jogos open, 01 (um) WC feminino, 01 (um) WC masculino, 

espaço grill, espaço gourmet, fitness center, bicicletário, play baby com wcb, parquinho, 

streetball,mini-campo de futebol com grama sintética,sala de estudos, sala de 

motorista,rampa de acesso para veículos, escadaria para pedestre,02 elevadores 

(social e serviço),depósito,e 01 (um) elevador para portador de necessidades 

especiais. 

Os pavimentos garagens possui 02(dois) elevadores(social e serviço) para acesso 

aos demais pavimentos, rampa de acesso para veículos e vagas de garagem. 

Nos apartamentos do 3° ao 12° pavimentos estão localizados:  

Terminação 01: sala de estar/jantar, varanda, circulação interna, lavabo, 02 (dois) 

quartos suítes,01(um) suíte master, gabinete/home(opcional),cozinha, área de 

serviço, 01 (um) quarto de serviço e 01 (um) WCB de serviço e laje técnica. 

Terminação 02: sala de estar/jantar, varanda, circulação interna, lavabo, 02 (dois) 

quartos suítes,01(um) suíte master, suíte/gabinete com wcb reversível 

(opcional),cozinha, área de serviço, 01 (um) quarto de serviço e 01 (um) WCB de 

serviço e laje técnica.  

Terminação 03: sala de estar/jantar, varanda, circulação interna, lavabo, 02 (dois) 

quartos suítes com wcb reversível(opcional),01(um) suíte personalité com wcb 
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(opcional),cozinha, área de serviço, 01 (um) quarto de serviço e 01 (um) WCB de 

serviço e laje técnica.  

As coberturas possuem:  

Na terminação 01: sala de estar/jantar,varanda gourmet,circulação interna,lavabo, 03 

(três) quartos suítes,01(uma) suíte máster com wcb duplo , cozinha, área de serviço, 01 

(um) quarto de serviço, 01 (um) WCB de serviço,terraço descoberto com piscina 

privativa e laje técnica.  

Na terminação 02: sala de estar/jantar, estar íntimo,varanda com wcb,espaço 

gourmet,escritório ,circulação interna,lavabo, 02 (dois) quartos suítes,01(uma) suíte 

máster com wcb ,cozinha, área de serviço, 01 (um) quarto de serviço, 01 (um) WCB de 

serviço, dispensa,terraço descoberto com piscina privativa e laje técnica 

A coberta possui reservatório superior. 

A COLIL Construções coloca-se à disposição dos condôminos para eventuais 

esclarecimentos que se fizerem necessários não apenas sobre os assuntos abordados 

neste manual como também sobre questões aqui não contempladas. 

Em caso de dúvida, sugestão ou reclamação, colocamo-nos à disposição através de 

contato: (82) 3328-3073. 

 

 

 

 

 
 
 
. 
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1 PARTES INTERESSADAS 

1.1  Construtora 

A construtora deve se comprometer a: 

 Fornecer o Manual do Proprietário contendo esclarecimento para o correto uso da 

edificação; 

 Fornecer a Tabela de Garantias, constando os prazos de garantia e manutenções 

preventivas a serem realizadas na unidade; 

 Prestar serviços de assistência técnica desde que dentro dos prazos de garantia e 

que tenham sido realizadas (pelo condomínio e/ou proprietário) todas as 

manutenções preventivas previstas no Manual do Proprietário e Manual da ADEMI; 

 Prestar serviço de atendimento ao cliente para orientações e esclarecimentos de 

dúvidas referentes às manutenções preventivas e garantias. 

 

1.2  Clientes 

É no momento do recebimento das chaves que se inicia a responsabilidade do 

proprietário, relacionada à manutenção das condições de estabilidade, segurança e 

salubridade do apartamento. 

Como ocorre com qualquer produto, a manutenção do imóvel, além da qualidade dos 

materiais e serviços empregados na construção, depende do uso adequado de seus 

equipamentos e componentes. 

O proprietário deve se comprometer a: 

 Seguir as recomendações presentes no Manual do Proprietário e Manual da 

ADEMI para o uso adequado do imóvel. 

 É imprescindível que o proprietário repasse as informações contidas neste manual 

aos demais usuários do imóvel. 

 No caso de modificações em relação ao projeto originalmente construído, o 

proprietário é responsável pela atualização do Manual do Proprietário. 
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 A vida útil dos produtos depende da maneira como o condômino os utilizará, sendo 

seu dever conservar e manter o imóvel nos termos recomendados pela construtora 

para auferir as garantias estabelecidas; 

 Ser responsável pela realização da manutenção preventiva de sua unidade e 

corresponsável nas manutenções do condomínio. As referidas manutenções e/ou 

inspeções devem ser registradas, constando data e responsável. O não 

cumprimento deste item acarreta na perda das garantias. 

 Conservar as partes comuns do edifício. 

 Cumprir as normas estabelecidas na convenção do condomínio e no regulamento 

interno, independentemente de ser o proprietário ou apenas um usuário do 

apartamento. 

 Repassar o Manual do Proprietário e Manual da ADEMI para o próximo proprietário 

ou eventual inquilino. 

 Cobrar do condomínio (representado pelo síndico) a renovação anual, do 

Certificado de HABITE-SE do Corpo de Bombeiro (que é de responsabilidade do 

condomínio). 

 Faz parte, ainda, das obrigações de cada um dos usuários do edifício a aplicação e 

o fomento das regras de boa vizinhança. 

1.3  Condomínio  

Com relação ao condomínio, todos os adquirentes ou moradores, assim como seus 

funcionários, são obrigados a ter conhecimento e cumprir a Convenção e os 

Regimentos Internos do Condomínio, devendo tal obrigação constar expressamente 

nos contratos de locação, sob todos os aspectos, para que haja uma convivência 

harmoniosa. 

No que se refere à utilização da edificação, o inquilino responde solidariamente com o 

proprietário pelos prejuízos que causar ao condomínio. 

Há várias leis sobre condomínios, dentre as quais o Código Civil Brasileiro, quando 

trata do condomínio de prédios (Condomínio Edifício) e a Lei 4.591, de dezembro de 

1964. Deve-se ainda, respeitar leis, decretos, posturas e regulamentos municipais e 

estaduais. 
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      O condomínio é composto por unidades autônomas (os apartamentos), que são 

de uso privativo, e das áreas comuns, de uso coletivo. Na primeira assembleia de 

condomínio, os condôminos deverão convencionar e aprovar o regimento interno, que 

rege a convivência diária. É importante a participação dos condôminos na assembleia, 

pois, de acordo com o artigo 24, parágrafo 1º da Lei Nº 4.591, sua omissão não os 

desobriga de acatarem as decisões tomadas. 

    São exemplos de áreas e bens comuns os corredores, escadarias, áreas de 

circulação e de lazer, jardins, portaria, elevadores, equipamentos de combate a 

incêndio, reservatórios, bombas d‘água, prumadas de água, esgoto e gás, condutores 

de água pluviais, tubulações de telefone, de antena e de energia elétrica, fachadas e 

demais equipamentos de uso geral. 

       Constituem despesas de condomínio a energia elétrica, água e gás consumidos 

nas áreas comuns; a administradora de condômino; as despesas de conservação e 

manutenção de áreas e equipamentos comuns; as demais despesas previstas na 

convenção de condomínio e outras que venham a ser aprovadas em assembleias. 
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1.4 Termos e definições: 

 

 ABNT NBR 5674:2012 

      Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece os requisitos do 

sistema de gestão de manutenção de edificações. 

 ABNT NBR 14037:2011 

       Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 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 15575:20134 

       Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece e avalia os 

requisitos e critérios de desempenho que se aplicam as edificações habitacionais, tanto 

como um todo quanto como de forma isolada para um ou mais sistemas específicos. 

 ABNT NBR 16280:2014 

        Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece os requisitos 

para os sistemas de gestão de controle de processos, projetos, execução e segurança a 

serem adotados na execução de reformas em edificações. 

 Área Privativa Real 

         Somatório das áreas delimitadas pelas paredes externas do apartamento; medidas dos 

limites externos, quando se tratar de paredes externas e de paredes que separam cômodos 

privativos dos de uso comum; e medidas do eixo, quando se tratar de paredes que separam 

os cômodos de um apartamento dos de seu vizinho. 

 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 mantém o desempenho 

requerido. 

     A durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de atender as funções que lhe 

foram atribuídas, quer seja pela degradação, que conduz a um estado insatisfatório de 

desempenho. 

 

4 ABNT NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – Esta norma não será cumprida em sua totalidade por se tratar 

de uma norma que entrou em vigor em 2013 e o projeto desta edificação ter sido aprovado em 2012. 
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2  OPERAÇÃO DO IMÓVEL 

2.1 Sistema Construtivo 

O Edifício PORTO LLIGAT consiste basicamente em estruturas e lajes colmeias em 

concreto armado e alvenaria em tijolos cerâmicos e bloco de gesso standart e 

hidofugante. 

No caso de uma eventual reforma ou alteração no seu imóvel, certifique-se de que não 

seja danificada ou alterada qualquer parte da estrutura, pois não é possível a demolição, 

mesmo que parcial de pilares, vigas e lajes. Em caso de duvida, consultar o corpo 

técnico da empresa. 

As alvenarias em tijolos cerâmicos e blocos de gesso constituem-se simplesmente em 

elementos de vedações ou fechamento, não possuindo características estruturais. 

Todo peso próprio da estrutura e as sobrecargas posteriores são transmitidas para as 

lajes, que transmitem para as vigas, que por sua vez transmitem para os pilares, que 

finalmente as descarregam no solo, em elementos estruturais denominados Fundações. 

Não se deve sobrecarregar os elementos estruturais além dos limites previstos no 

projeto original que é de: 

 150kg/m²  de carga permanente para apartamentos, não sendo permitido 

construções, colocação de piso sobre piso, e nenhum aumento de revestimento 

que exceda esse peso ou altere o pé direito do projeto original.  

 150kg/m² de carga acidental (pessoas e móveis), não sendo permitido exceder 

esse peso. 

Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e revestimento das paredes são de 

naturezas diversas, possuindo diferentes coeficientes de elasticidade, de resistência e 

dilatação térmica.  

Assim sendo, diante de variações bruscas da temperatura do ambiente, da 

acomodação natural da estrutura causada pela ocupação gradativa do edifício, e 

quando submetidos a cargas específicas, poderá eventualmente acarretar fissuras 

localizadas nas paredes. Este fato não compromete de forma alguma a segurança da 

edificação. 
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   É importante lembrar, que todos os materiais utilizados na construção do 

empreendimento são de excelente qualidade e que estes, são comprados a 

fornecedores tradicionais do mercado. 

Entretanto, mesmo utilizando os melhores materiais, estes estão sujeitos a um 

desgaste natural e a qualidade não dispensa bons cuidados, bem como a utilização 

correta de todas as instalações. 

     As paredes de divisória interna entre apartamento/apartamento e 

apartamento/área comum foram executadas em tijolo cerâmico preenchido de 

argamassa. Na terminação 01 dos pavimentos tipo a divisória entre suíte 

máster/cozinha seguiu a mesma especificação. 

Entre as camadas abaixo do piso de granito foi utilizado a Manta Acústica Sound Soft 

de espessura 3,00mm da Aubicon e Rodapé Sound Soft de espessura 3,00mm na 

parte inferior das paredes nos ambientes de áreas seca para proteção contra ruídos 

de impacto. 

    Na Terminação 01 foi realizado um procedimento para proteção nas paredes da 

fachada lateral direita, exclusivo dos ambientes de área seca.  

 

2.2 Modificações e Reformas 

     O proprietário somente poderá realizar serviços complementares em seu imóvel, 

como colocação de armários embutidos, alteração de revestimentos, abertura ou 

fechamento de vãos, após a entrega das chaves, quando o proprietário assume total 

responsabilidade sobre o seu imóvel. Porém, é necessário adotar os seguintes 

cuidados: 

 No caso de modificações em relação ao projeto originalmente construído, o 

proprietário é responsável pela atualização do Manual do Proprietário. 

 Ao realizar a reforma, os mesmos deverão tomar os devidos cuidados para evitar 

comprometimentos na sua unidade ou unidades vizinhas, bem como a leitura do 

Manual do Proprietário, cujo mantem informações vitais que sob nenhuma hipótese 

poderão ser alteradas ou danificadas.  

 Comunicar formalmente ao administrador e/ou síndico e planejar a retirada de 

entulho do apartamento, para não incomodar os demais condôminos. 



MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

USO – OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 Não efetuar, em hipótese alguma, alterações que impliquem em demolição total ou 

parcial de elementos estruturais da edificação ou das instalações principais 

(hidrossanitárias, elétricas ou gás).  

 Os Projetos do edifício estão inclusos em pen card e Manual do Proprietário dos 

seguintes projetos: Arquitetônico, Hidrossanitário, Elétrico, Telefone e Antena, Gás 

e locação dos pontos de Split.  

 A reforma de um apartamento deve levar em conta as características gerais da 

construção. Como partes comuns do edifício, as fachadas não podem ser alteradas 

nos formatos, acabamentos e posicionamentos de janelas e varandas.  

 Para a fixação de acessórios é importante tomar os seguintes cuidados. 

 - Na fixação de objetos nas paredes, verificar se o local escolhido não é passagem 

de tubulações hidrossanitárias (ver plantas de As built), pilares ou vigas conforme 

projetos. 

 - Ao executar armários embutidos sob as pias de banheiros e cozinhas, instruir os 

marceneiros e/ou empresas contratados, para não baterem ou retirarem os sifões e 

ligações flexíveis, evitando vazamento. 

- Seguir quaisquer medidas e recomendações que estejam na planta de As Built, 

principalmente os afastamentos de 10cm da tubulação nos sentidos horizontal 

(direito ou esquerdo) e vertical (para cima e para baixo). 

 - Evitar perfuração da parede próxima ao quadro de luz e no alinhamento de 

interruptores e tomadas, para evitar acidentes com os fios elétricos. 

 - Não furar os pisos dos banheiros para não causar danos na impermeabilização, 

por exemplo batedor de porta e outros. 

 

ATENÇÃO: 

 Ao executar quaisquer serviços num ambiente interno da unidade, ainda que 

seja uma área seca, deve ser verificado o ambiente que faz divisão com o 

mesmo, pois há possibilidade de existir tubulações nas paredes. 

 Ressalta-se que nas plantas de As built é informada a localização das 

tubulações de um ambiente especifico, normalmente de área molhada, e que as 

paredes podem fazer divisão com outros ambientes, seja área seca ou 

molhada. 
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 Se acidentalmente furar uma tubulação de água, deve-se fechar o registro do 

ambiente atingido ou registro geral localizado na laje técnica, chamando em 

seguida um profissional especializado. 

 As reformas realizadas nas áreas privativas e áreas comuns do 

empreendimento devem seguir a norma da ABNT NBR 16280/14 – Reforma 

em Edificações, esta norma pode ser obtida através do site 

www.abntcatalogo.com.br. 

 Todas as mudanças e modificações/ reformas deverão ser comunicadas ao 

condomínio. 

 

2.3 Mudança e Transporte de Móveis 

Por ocasião da mudança, é aconselhável que se faça um planejamento, respeitando-se 

o Regulamento Interno do Condomínio e prevendo a forma de transporte dos móveis e 

outros objetos, levando-se em consideração as dimensões e a capacidade dos 

elevadores, escadarias, rampas e os vão livres das portas. 

A instalação de móveis e demais objetos deverão respeitar os limites de cargas das 

lajes dos apartamentos (ver item 2.1 – Sistema Construtivo). 

ATENÇÃO: 

É expressamente proibida a entrada de veículos de cargas nas áreas de 

circulação interna do condomínio. A construtora se exime de qualquer 

responsabilidade por danos que venham a ser causados em decorrência desse 

fato. 

2.4  Instalações Hidrossanitárias 

a) Normas técnicas:  

 ABNT NBR 5626– Instalações prediais de água fria; 

 ABNT NBR 7198 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente. 

 ABNT NBR 15884-1 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria — Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 1: Tubos – 

Requisitos 

http://www.abntcatalogo.com.br/
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 ABNT NBR 15884-2 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais 

de água quente e fria — Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 2: Conexões - 

Requisitos 

 ABNT NBR 15884-3 – Sistema de tubulações plásticas para instalações prediais 

de água quente e fria -Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 3: Montagem, 

instalação, armazenamento e manuseio; 

 ABNT NBR 7367 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 

sistemas de esgoto sanitário; 

 ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 

 ABNT NBR 10570 – Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para 

coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões – 

Padronização; 

 ABNT NBR 10844– Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento; 

 ABNT NBR 15576-6 –Ruídos das Tubulações –Parte 6. 

b) Descrição construtiva do sistema 

    É o conjunto de tubulações aparentes, em shafts ou embutidas nas paredes, conexões, 

válvulas, reservatórios, equipamentos, medidores e outros componentes destinados ao 

transporte, distribuição, disposição e/ou controle de fluxo de fluídos (fluidos com sólidos em 

suspensão, líquidos, vapores ou gases) em uma edificação. 

   As instalações hidrossanitárias do edifício são constituídas pelas seguintes partes: 

Água fria: 

• Origem do Sistema: o sistema de instalações de água fria se origina no ponto de 

abastecimento da empresa concessionária dos serviços públicos de fornecimento de água 

potável; 

• Medição de consumo: passando pelo hidrômetro do cavalete, onde é medido o 

consumo total do edifício. A medição individualizada se dá pela leitura do consumo medido 

nos hidrômetros individuais de cada apartamento localizado na laje técnica do pavimento. 
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• Reservação: do hidrômetro segue para o reservatório inferior localizado no subsolo do 

edifício, para em seguida ser bombeada para os reservatórios superiores; 

• Bombas de recalque: do reservatório inferior a água é bombeada para os reservatórios 

superiores. O bombeamento é controlado por um sistema eletrônico (quadro de bombas); 

• Distribuição: as tubulações seguem para o barrilete localizado abaixo dos reservatórios 

superiores, na coberta. Após o barrilete, as tubulações alimentam os andares, quando se 

denominam ―prumadas de água fria. Nas unidades, as prumadas sofrem derivações 

dotadas de registros de manobra, após os quais passarão a ser chamados de ramais de 

distribuição de água, que alimentam os diversos pontos, tais como: vasos sanitários, 

chuveiros, pias, etc. 

• Sistema de redução de pressão: são instalados componentes redutores de pressão 

quando a pressão da prumada de água fria é superior ao especificado em norma/projeto ou 

para proporcionar maior conforto na utilização dos pontos abastecidos pelo sistema, 

estando a Válvula Redutora de Pressão (V.R.P.) localizada no garagem 02. 

   O abastecimento de água dos apartamentos é realizado através de tubulação 

vertical de distribuição.  

    A ramificação das unidades é feita em tubos de PVC rígido sobre o forro de gesso 

e com descidas e tubulações secundárias internas às paredes dos apartamentos. 

Recomenda-se, fechar os registros em caso de ausência prolongada. 

   Ter atenção no caso de reformas e fixação de armários, afim de não atingir as 

tubulações embutidas consultar as built anexado no manual do proprietário. 

    Caso o cliente tenha feito reforma no apartamento as alterações dos caminhos da 

tubulação são de inteira responsabilidade do mesmo. 

Esgoto: 

• Origem: as instalações de esgoto se originam nos pontos que coletam os despejos 

líquidos dos lavatórios, vasos sanitários, ralos secos, ralos sifonados, pias de cozinha 

ou qualquer ponto previsto em norma e seguem para os ramais de coleta; 

• Distribuição: dos ramais de coleta, o esgoto segue para as colunas de esgoto 

através dos andares até os sub-coletores e coletores, que serão conectados à rede 

pública de esgotos. 
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Águas pluviais e drenagem: 

• Origem: ramais de tubulação destinados a coletar as águas de chuva, tais como 

ralos, caneletas, calhas etc., e seguem para os ramais de coleta; 

• Distribuição: os ramais conduzem a água da chuva até as tubulações de 

prumadas de águas pluviais, que as transportam através dos andares, chegando até 

os coletores, que levarão até o sistema público de coleta. 

c) Fornecedor de material / serviço: 

 Tigre: 

 Tubos e conexões em PVC para água fria; 

 Tubos e conexões em CPVC para água quente; 

 Tubos e conexões em PVC para esgoto; 

 Tubos e conexões em PVC para águas servidas; 

 VRP Premium Comércio e Indústria de Importados: 

 Válvulas Automáticas Redutoras de Pressão, Flange, 2.1/2x2 

 Registros, Manômetros, Filtros e Conexões; 

 Colil Construções: 

 Serviços de instalação. 

d) Orientações quanto aos cuidados de uso: 

• No caso de ausência prolongada do imóvel, mantenha os registros fechados. 

Quando de sua abertura, abra-os por completo; 

• Ao instalar filtros, torneira, etc., tenham cuidado ao atarraxá-los, pois o excesso de 

força poderá danificar a rosca da saída da tubulação provocando vazamentos; 
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• Ao fechar qualquer torneira em seu apartamento, basta apertá-la de forma suave 

para que seja feita a vedação à passagem de água. O aperto em demasia pode 

causar danos. às buchas de vedação interna; 

• Não utilize na limpeza ou desentupimento, hastes metálicas rígidas ou vergalhões, 

ácidos ou produtos cáusticos, acetona concentrada e substâncias que produzam ou 

estejam em desuso; 

• Nunca jogue gordura ou resíduo sólido nos ralos das pias e dos lavatórios. Jogue-

os diretamente no lixo; 

• Não utilizar água com temperatura acima de 80ºC; 

• Não trocar peças de forma alguma por conta própria, utilize mão de obra 

especializada; 

• Sempre antes de executar alguma reforma nas áreas molhadas, reparo ou 

instalação de peças como porta-toalhas, saboneteiras, etc., ou até mesmo na 

colocação de armários, a fim de evitar perfurações em tubulações hidrossanitárias 

deve-se verificar o desenho referente às tubulações - projeto ―as built‖. Persistindo 

dúvida, consultar assistência técnica da construtora. 

• Ter atenção no caso de reformas e fixação de armários, afim de não atingir as 

tubulações embutidas. Consultar o as built anexado no manual do proprietário. 

 • Caso o cliente tenha feito reforma no apartamento as alterações dos caminhos da 

tubulação são de inteira responsabilidade do mesmo. 

2.5  Instalações Elétricas  

 Normas atendidas: 

• ABNT NBR 5410 Errata 1:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão 

• ABNT NBR 5368 – Fios de cobre mole estanhados para fins elétricos -   

Especificação 

• ABNT NM 60898 – Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações 

domésticas e similares 

• ABNT NBR 5461 – Iluminação; 
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• ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR IEC 61058-2-1 – Interruptores para aparelhos, Parte 2-1: Requisitos 

particulares para interruptores para cabos flexíveis; 

• ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A / 

250V em corrente alternada – Padronização. 

 Descrição construtiva do sistema 

    Na Cozinha/ Área de Serviço encontra-se o quadro de distribuição que controla 

toda a energia elétrica do apartamento. Este quadro é constituído de vários circuitos, 

protegidos por disjuntores que desligam automaticamente no caso de sobrecarga ou 

curto-circuito. 

   Quando são instalados armários próximos às tomadas, é comum os marceneiros 

recortar a madeira e reinstalar as tomadas no próprio corpo do armário. Nesses 

casos, é preciso que o isolamento seja perfeito e que o fio utilizado seja compatível 

com a instalação original. 

   O imóvel possui em seu quadro de disjuntores um equipamento denominado DR 

nas áreas molhadas, este equipamento faz o monitoramento da corrente elétrica que 

vai para cada aparelho ligado ao sistema, ao detectar qualquer fuga de corrente ele 

desliga imediatamente o fornecimento de energia evitando que o usuário receba a 

descarga elétrica. 

 
  É importante salientar que os eletroeletrônicos utilizados nos apartamentos precisam 

estar em perfeitas condições, pois caso os mesmos apresentem qualquer fuga de 

corrente o disjuntor funcionará cortando a alimentação de energia da unidade. 

 

  Em caso de incêndio, desligar a chave geral do quadro do apartamento. Sempre que 

houver necessidade de manutenção nas instalações elétricas é necessário desligar o 

disjuntor correspondente ao circuito.  
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   O empreendimento possui um sistema de gerador automático, que na interrupção 

do fornecimento de energia, abastece as áreas comuns do Condomínio. 

   Caso o cliente tenha feito reforma no apartamento as alterações dos caminhos da 

tubulação são de inteira responsabilidade do mesmo. 

 

A instalação compreende: 

• Quadro elétrico de distribuição dos circuitos, localizado no quarto de serviço dos 

apartamentos; 

• Tomadas de energia padrão brasileiro 2 P + T em conformidade com a norma 

ABNT NBR 14136, para ligação de eletrodomésticos de uso corrente e para ligação 

de máquinas domésticas, tais como microcomputador, geladeira, etc.; 

• Pontos de iluminação, para ligação de lâmpadas e luminárias.  

• Interruptores, para acionamento dos pontos de iluminação; 

• Fios e cabos de cobre revestidos para transmissão de energia dos quadros 

elétricos aos pontos de tomadas e iluminação. 

Algumas definições importantes: 

 

• Circuitos Elétricos: Trata-se de um conjunto de componentes da instalação 

(condutores e eletrodutos, fiação, interruptores, tomadas, pontos de energia e 

iluminação) alimentados a partir de uma mesma origem (mesmo disjuntor no Quadro 

Elétrico). No caso de sua unidade, existem vários circuitos, dividindo as cargas de 

acordo com sua localização (cozinha e área de serviços, quartos, WCs, etc.) e 

utilização (iluminação, tomadas, tomadas áreas molhadas, etc.); 

• Quadros Elétricos: equipamento destinado a receber energia através de uma 

alimentação e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo desempenhar funções de 

proteção, seccionamento e controle. Neste quadro encontramos os disjuntores 

termomagnéticos que servem para proteção direta dos circuitos e DR (dispositivo 

diferencial residual que protege contrachoque elétrico e fuga de corrente em 

eletrodomésticos ou em instalações elétricas em más condições de conservação); 

• DPS: Dispositivo de proteção contra surto – localizado no quadro de barramentos 

no subsolo, cada DPS instalado protege um conjunto de apartamentos instalado em 

cada barramento e evita a queima de equipamentos eletrônicos devido à sobre tensão 

causada por raios e manobras na rede. 
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c) Fornecedor de material / serviço: 

 Tigre  

 Tubos e conexões para eletrodutos rígidos; 

 Tubos e conexões para eletrodutos corrugados; 

 Caixa em PVC 4x2 e 4x4 ortogonal 4x4; 

 Steck: 

 Quadros de distribuição dos apartamentos e áreas comuns; 

 Disjuntores monofásicos e trifásicos, DR e DPS; 

 Barramentos. 

 Nambei Fios e Cabos: 

 Cabos flexíveis 750V e 1kV. 

 COLIL construções: 

 Serviços de instalação. 

 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: Quadro de luz e força: 

 

• Não alterar as especificações dos disjuntores localizados nos quadros de 

distribuição das edificações, pois estes estão dimensionados em conformidade com a 

capacidade dos circuitos e aderentes as normas brasileiras e possuem a função de 

proteger os circuitos de sobrecarga elétrica. Os quadros possuem esquema 

identificando os circuitos; 

• Não abrir furos nas proximidades dos quadros de distribuição; 

• Utilizar somente equipamentos com resistências blindadas, pois os quadros 

possuem interruptor DR (Diferencial Residual), que tem função de medir as correntes 

que entram e saem do circuito elétrico e, havendo eventual fuga de corrente, como no 

caso de choque elétrico, o componente automaticamente se desliga. Sua função 

principal é proteger as pessoas que utilizam a energia elétrica; 

• Não ligar aparelhos diretamente nos quadros; 

• Todos os quadros de distribuição de circuitos deverão possuir suas partes vivas 

inacessíveis e espaços reservados conforme projeto; 

• Os quadros devem estar livres e desimpedidos, não podendo ser estocado nenhum 

tipo de material que impeça seu acesso. 
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Circuitos, tomadas e iluminação: 

 

• Verificar a carga dos aparelhos a serem instalados, a fim de evitar sobrecarga da 

capacidade do circuito que alimenta a tomada e garantir o seu funcionamento nas 

condições especificadas pelos fabricantes e previstas no projeto da edificação; 

• Não utilizar benjamins (dispositivos que possibilitam a ligação de vários aparelhos 

em uma tomada) ou extensões com várias tomadas, pois elas provocam sobrecargas; 

• Utilizar proteção individual como, por exemplo, estabilizadores e filtros de linha em 

equipamentos mais sensíveis, como computadores, home theater, central de telefone 

etc.; 

• As instalações de equipamentos, luminária ou similares deverão ser executadas 

por empresa capacitada, observando-se aterramento, tensão (voltagem), bitola e 

qualidade dos fios, além de isolamentos, tomadas e plugues a serem empregados; 

• Não ligar aparelhos de voltagem diferente das especificadas nas tomadas; 

• Manutenções devem ser executadas com os circuitos desenergizados (disjuntores 

desligados) e por profissional habilitado ou capacitado, dependendo da complexidade; 

• Sempre que for executada manutenção nas instalações, como troca de lâmpadas, 

limpeza e reaperto dos componentes, desligar os disjuntores correspondentes. 

 

Parte da instalação não funciona: 

 Verificar no quadro elétrico se o disjuntor daquele circuito não está desligado. Em 

caso afirmativo, religá-lo. 

 Se ao religá-lo ele voltar a desarmar, solicite a assistência de um técnico 

habilitado, pois podem ocorrer as duas possibilidades abaixo. (Obs: nunca 

substituir, simplesmente, o disjuntor por outro de maior capacidade). 

 O disjuntor está com defeito e deverá ser substituído por outro. 

 Existe algum curto circuito/sobrecarga na instalação, e será necessário reparo. 
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DR desarmando com frequência, mesmo sem causa aparente: 

 

• Verificar no quadro de distribuição se o DR não está desligado. Em caso afirmativo, 

religá-lo. 

• Verificar se não existe nenhum aparelho conectado ao circuito em questão, com 

problema de isolamento ou mau contato que possa causar fuga de corrente. 

• Se ao religá-lo ele voltar a desarmar, solicite a assistência de um técnico habilitado, 

pois duas possibilidades ocorrem: 

 Fuga de corrente em equipamentos (carcaças, chuveiros sem blindagem). 

 Anomalia interna da instalação. 

 

 Quadros de Luz e Força dos apartamentos tipo 

 

PISO-TETO CASSETE

Eletrônica 

Compacta

20W 100W 480W 776W 1.069W 2.020W 2.415W 2.020W A B C F N PE

1               29         -         -         -             -             -                     -                  - 580 0,95 611 0,60 348 1,7 10 1 C     366           -           -  1,5  1,5      -  Iluminação geral

2                  -      22         -         -             -             -                     -                  - 2.200 0,80 2.750 0,40 880 5,0 16 1 C           -  1.100           -  2,5  2,5  2,5 Tomadas de uso geral

3                  -         -        6         -             -             -                     -                  - 2.880 0,80 3.600 0,60 1.728 9,8 16 1 C           -           -  2.160  2,5  2,5  2,5 Tomadas dos WCB's e varanda

4                  -         -        7         -             -             -                     -                  - 3.360 0,80 4.200 0,60 2.016 11,5 25 1 C  2.520           -           -  4,0  4,0  4,0 Tomadas da cozinha

5                  -         -        2         -             -             -                     -                  - 960 0,80 1.200 0,60 576 3,3 16 1 C           -     720           -  2,5  2,5  2,5 Tomadas da área de serviço

6                  -         -         -        1             -             -                     -                  - 776 0,95 817 0,67 520 3,7 10 1 C           -           -     547  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 01 

(PREVISÃO)

7                  -         -         -        1             -             -                     -                  - 776 0,95 817 0,67 520 3,7 10 1 C     547           -           -  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 02 

(PREVISÃO)

8                  -         -         -        1             -             -                     -                  - 776 0,95 817 0,67 520 3,7 10 1 C           -     547           -  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 03 

(PREVISÃO)

9                  -         -         -         -            1             -                     -                  - 1.069 0,95 1.125 0,67 716 5,1 10 1 C           -           -     754  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte Master 

(PREVISÃO)

10                  -         -         -         -             -             -                    1                  - 2.415 0,95 2.542 0,67 1.618 11,6 20 1 C  1.703           -           -  2,5  2,5  2,5 
Split Piso-teto da sala 

estar/jantar (PREVISÃO)

11                  -         -         -         -             -             -                     -                 1 2.020 0,95 2.126 0,67 1.353 9,7 16 1 C           -  1.425           -  2,5  2,5  2,5 
Split Cassete da varanda 

(PREVISÃO)

Total               29      22      15        3            1             -                    1                 1 17.812 0,86 20.605 0,61 10.795 18,9 32 3 C 5.137 3.792 3.461 6,0 6,0 6,0 Ramal de alimentação 

QLF -01  - QUADRO DE LUZ FORÇA GERAL DO APARTAMENTO TIPO 01

Circuito

Ilum.

Tomadas

Split (BTU'S)

Potência 

(W)

Fator 

de pot.

Pot. 

Aparente 

(VA)

Fator 

demanda

Pot. 

Demandada 

(W)

C
o

rr
e

n
te

 (
A

) Disjuntor

Potência Aparente 

Demandada por Fase

Condutor 

(mm²) Ambiente

HI-WALL

Amp. 

(A)

Nº de 

polos
Curva9000 12000 18000 24000 18000

 

 

PISO-TETO CASSETE

Eletrônica 

Compacta

20W 100W 480W 776W 1.069W 2.020W 2.415W 2.020W A B C F N PE

1               26         -         -         -             -             -                     -                  - 520 0,95 547 0,60 312 1,5 10 1 C     328           -           -  1,5  1,5      -  Iluminação geral

2                  -      21         -         -             -             -                     -                  - 2.100 0,80 2.625 0,40 840 4,8 16 1 C           -  1.050           -  2,5  2,5  2,5 Tomadas de uso geral

3                  -         -        4         -             -             -                     -                  - 1.920 0,80 2.400 0,60 1.152 6,5 16 1 C           -           -  1.440  2,5  2,5  2,5 Tomadas dos WCB's

4                  -         -        7         -             -             -                     -                  - 3.360 0,80 4.200 0,60 2.016 11,5 25 1 C  2.520           -           -  4,0  4,0  4,0 Tomadas da cozinha e varanda

5                  -         -        2         -             -             -                     -                  - 960 0,80 1.200 0,60 576 3,3 16 1 C           -     720           -  2,5  2,5  2,5 Tomadas da área de serviço

6                  -         -         -        1             -             -                     -                  - 776 0,95 817 0,67 520 3,7 10 1 C           -           -     547  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 01 

(PREVISÃO)

7                  -         -         -         -            1             -                     -                  - 1.069 0,95 1.125 0,67 716 5,1 10 1 C     754           -           -  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 02 

(PREVISÃO)

8                  -         -         -         -            1             -                     -                  - 1.069 0,95 1.125 0,67 716 5,1 10 1 C           -     754           -  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 03 

(PREVISÃO)

9                  -         -         -         -             -            1                     -                  - 2.020 0,95 2.126 0,67 1.353 9,7 16 1 C           -           -  1.425  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte Master 

(PREVISÃO)

10                  -         -         -         -             -             -                    1                  - 2.415 0,95 2.542 0,67 1.618 11,6 20 1 C  1.703           -           -  2,5  2,5  2,5 
Split Piso-teto da sala 

estar/jantar (PREVISÃO)

11                  -         -         -         -             -             -                     -                 1 2.020 0,95 2.126 0,67 1.353 9,7 16 1 C           -  1.425           -  2,5  2,5  2,5 
Split Cassete da varanda 

(PREVISÃO)

Total               26      21      13        1            2            1                    1                 1 18.229 0,87 20.834 0,61 11.173 19,3 32 3 C 5.306 3.949 3.412 6,0 6,0 6,0 Ramal de alimentação 

QLF-02 - QUADRO DE LUZ FORÇA GERAL  DO APARTAMENTO TIPO 02

Circuito

Ilum.

Tomadas

Split (BTU'S)

Potência 

(W)

Fator 

de pot.

Pot. 

Aparente 

(VA)

Fator 

demanda

Pot. 

Demandada 

(W)

C
o

rr
e

n
te

 (
A

) Disjuntor

Potência Aparente 

Demandada por Fase

Condutor 

(mm²) Ambiente

HI-WALL

Amp. 

(A)

Nº de 

polos
Curva9000 12000 18000 24000 18000
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PISO-TETO CASSETE

Eletrônica 

Compacta

20W 100W 480W 1.069W 2.020W 2.415W 2.020W A B C F N PE

1               21         -         -             -             -                     -                  - 420 0,95 442 0,60 252 1,2 10 1 C     265           -           -  1,5  1,5      -  Iluminação geral

2                  -      21         -             -             -                     -                  - 2.100 0,80 2.625 0,40 840 4,8 16 1 C           -  1.050           -  2,5  2,5  2,5 Tomadas de uso geral

3                  -         -        4             -             -                     -                  - 1.920 0,80 2.400 0,60 1.152 6,5 16 1 C           -           -  1.440  2,5  2,5  2,5 Tomadas dos WCB's e varanda

4                  -         -        7             -             -                     -                  - 3.360 0,80 4.200 0,60 2.016 11,5 25 1 C  2.520           -           -  4,0  4,0  4,0 Tomadas da cozinha

5                  -         -        2             -             -                     -                  - 960 0,80 1.200 0,60 576 3,3 16 1 C           -     720           -  2,5  2,5  2,5 Tomadas da área de serviço

6                  -         -         -            1             -                     -                  - 1.069 0,95 1.125 0,67 716 5,1 10 1 C           -           -     754  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 01 

(PREVISÃO)

7                  -         -         -            1             -                     -                  - 1.069 0,95 1.125 0,67 716 5,1 10 1 C     754           -           -  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 02 

(PREVISÃO)

8                  -         -         -            1             -                     -                  - 1.069 0,95 1.125 0,67 716 5,1 10 1 C           -     754           -  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte 03 

(PREVISÃO)

9                  -         -         -             -            1                     -                  - 2.020 0,95 2.126 0,67 1.353 9,7 16 1 C           -           -  1.425  2,5  2,5  2,5 
Split Hi-wall da suíte Master 

(PREVISÃO)

10                  -         -         -             -             -                    1                  - 2.415 0,95 2.542 0,67 1.618 11,6 20 1 C  1.703           -           -  2,5  2,5  2,5 
Split Piso-teto da sala 

estar/jantar (PREVISÃO)

11                  -         -         -             -             -                     -                 1 2.020 0,95 2.126 0,67 1.353 9,7 16 1 C           -  1.425           -  2,5  2,5  2,5 
Split Cassete da varanda 

(PREVISÃO)

Total               21      21      13            3            1                    1                 1 18.422 0,88 21.038 0,61 11.310 19,6 32 3 C 5.242 3.949 3.619 6,0 6,0 6,0 Ramal de alimentação 

Potência 

(W)

Fator 

de pot.

Pot. 

Aparente 

(VA)

Pot. 

Demandada 

(W)

C
o

rr
e

n
te

 (
A

) Disjuntor

Potência Aparente 

Demandada por Fase

Condutor 

(mm²)

QLF- 03 - QUADRO DE LUZ FORÇA GERAL DO APARTAMENTO TIPO 03

Circuito

Ilum.

Tomadas

Split (BTU'S)

AmbienteAmp. 

(A)

Nº de 

polos
Curva12000 18000 24000 18000

Fator 

demanda

HI-WALL

 

 

2.5.1 Grupo gerador 

 Normas atendidas: 

 ABNT NBR 14644 – Grupos geradores – Requisitos gerais para 

telecomunicações; 

 Descrição construtiva do sistema 

 Sistema destinado a gerar energia elétrica para alimentar os equipamentos 

para os quais foi dimensionado, no caso da falta de energia elétrica da 

concessionária; 

 O edifício está equipado com um Grupo Gerador Himoinsa - HFW-220T6B 

SP,219,5 KVA,V380/60HZ AS5 CE A7 + 

 Na falta de energia elétrica o gerador alimenta os todos os apartamentos, 

áreas comuns, elevadores do edifício. 

 O funcionamento do grupo gerador é automático, ligando quando há falta de 

energia elétrica e desligando quando ela retorna, após aproximadamente 5 

minutos. 

 Para o seu perfeito funcionamento devem ser observadas as recomendações 

constantes do manual técnico do equipamento, entregue ao síndico juntamente 

com projetos do prédio. 

 Capacidade do tanque é de 300 litros, suficiente para cerca de no máximo 6 

horas de funcionamento. 
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 Fornecedor de material / serviço: 

 HIMOINSA grupos geradores: 

 Equipamento e instalação. 

 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 Seguir as instruções do fornecedor do equipamento quanto ao uso e manuseio; 

 Evitar a obstrução das entradas e saídas de ventilação e tubulações; 

 Manter o local isolado e garantir o acesso exclusivo de pessoas tecnicamente 

habilitadas a operar ou a fazer a manutenção dos equipamentos; 

 Não utilizar o local como depósito; não armazenar produtos combustíveis, pois 

podem gerar risco de incêndio; 

 Não permitir que o equipamento fique sem combustível durante a operação. 

 O equipamento deve estar sempre ligado no automático; 

 Periodicamente, o gerador deverá ser ligado de modo a manter todos os 

componentes em estado de utilização. 

 

 Inspeções realizadas pelo usuário (condomínio): 

     Todas as descritas no Plano de Manutenção fornecido pelo fabricante.  

      Atentar para: 

 Inspecionar o nível de combustível e limpeza periódica do tanque – a cada 5 

dias ou após de cada uso; 

 Inspecionar o nível d‗água de resfriamento do motor – a cada 5 dias ou após 

de cada uso; 

 Inspecionar condições da bateria – quinzenalmente ou após de cada uso; 

 Inspecionar o nível de óleo – semanalmente ou após de cada uso. 

 Inspecionar a pressão de óleo – quinzenalmente ou após de cada uso. 

 

 Manutenção preventiva: 

 A manutenção do equipamento deve ser periódica e efetuada por técnicos 

requalificados. Recomenda-se que a manutenção do equipamento seja 

efetuada pelo próprio fabricante; 
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 Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, 

que atenda as recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e 

normas específicas do sistema, quando houver; 

 

 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente; 

 

2.5.2 Sistema de proteção contra descargas elétricas – SPDA 

 

 Normas atendidas: 

 ABNT NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

 

 Descrição construtiva do sistema 

        Sistema destinado a proteger as edificações e estruturas do edifício contra 

incidência e impacto direto de raios na região. A proteção se aplica também contra 

incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que estejam no interior 

dessas edificações e estruturas, bem como no interior da proteção imposta pelo 

SPDA instalado. O sistema de para-raios não impede a ocorrência das descargas 

atmosféricas e não pode assegurar a proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas 

e bens; entretanto, reduz significativamente os riscos de danos ocasionados pelas 

descargas atmosféricas. 

     O sistema não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos 

contra interferência eletromagnética causada pelas descargas atmosféricas. 

 

 Fornecedor do material / serviço: 

 

 Paratec Para-Raios e Acessórios LTDA: 

 Para-raios tipo Franklin; 

 Presilhas, conectores e terminais de fixação; 

 Base reforçada galvanizada para mastro 2‖; 

 Mastro para-raios galvanizado 6m com 2‖; 
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 Cordeiro Cabos Elétricos: 

 Cabo de cobre nu 50mm; 

 

 

 

 COLIL Construções: 

 Serviços de instalação. 

 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 

 Todas as construções metálicas que forem acrescentadas a estrutura 

posteriormente a instalação original, tais como antenas e coberturas, deverão 

ser conectadas ao sistema e ajustado quanto a sua capacidade. Este ajuste 

deverá ser feito mediante análise técnica de um profissional qualificado 

contratado pelo cliente. Também deverá ser analisado o local de instalação, o 

qual deve estar dentro da área coberta pela proteção do SPDA; 

 Jamais se aproximar dos elementos que compõem o sistema e das áreas onde 

estão instalados durante chuva ou ameaça dela. 

 O SPDA não tem a finalidade de proteger aparelhos elétricos e eletrônicos. 

Para isso, foram instalados nos barramentos dispositivos DPS (Dispositivos de 

Proteção Contra Surtos), dimensionados para o conjunto de apartamentos 

contidos nos barramentos. 

 

 Inspeções realizadas pelos usuários (condomínios): 

 Inspeção visual do sistema: deve ser efetuada (registrando–se esta inspeção) 

a cada ano ou sempre que a edificação seja atingida por descarga elétrica. 

 

 Quando da incidência de descarga atmosférica no SPDA, deve-se: 

 

 Verificar se todos os componentes estão em bom estado. As 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. 
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 Manutenção preventiva: 

 

 Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da 

ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver; 

 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente; 

 Devem ser mantidos no local ou em poder dos responsáveis pela 

manutenção do SPDA: documentação técnica, atestado de medição com o 

registro de valores medidos de resistência de aterramento a ser utilizado nas 

inspeções, qualquer modificação ou reparos no sistema e novos projetos, se 

houver. 

2.5.3 Circuito fechado de televisão – CFTV 

 

 Normas atendidas: 

 ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e 

data centers 

 Descrição construtiva do sistema 

     Componente do sistema de segurança, para vigilância, monitoramento e 

acompanhamento de ocorrências em determinados locais das áreas comuns, mas 

que de modo isolado não garante a segurança patrimonial do edifício ou do 

condomínio. 

 Fornecedor  de serviço: 

 Servipa: 

 Montagem e instalação dos equipamentos  

 Câmeras Intelbras VWD S3020 IR; 

 Câmeras IP Dome full HD Intelbras VIP 3230 D – Série 3000; 
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 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 Não esbarrar nas câmeras; 

 Não colocar objetos que possam reduzir a área de foco das câmeras. No 

caso das câmeras externas deve haver cuidado especial com folhagens e 

árvores que possam obstruir o foco das mesmas; 

 Manter ligado o disjuntor elétrico do sistema de segurança. 

 No caso de ampliação do sistema, não utilizar vários equipamentos em um 

mesmo circuito (benjamins, etc.); 

 Recomenda-se o uso de nobreak ou fonte auxiliar, a fim de evitar 

descontinuidade do sistema em caso de interrupção do fornecimento de 

energia; 

 Evitar queda, superaquecimento, contato com umidade e manuseio 

inadequado dos equipamentos; 

 Seguir as recomendações do fabricante; 

 Atender legislação vigente com relação ao uso e a conservação de imagens 

captadas pelo sistema. 

 

        2.5.4 Sistema de telefonia e interfone 

 Normas atendidas: 

 ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT NBR 14306 – Projeção elétrica e compatibilidade eletromagnética 

em redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto; 

 ABNT NBR 15465 – Sistema de eletrodutos plástico para instalações 

elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho. 

 

 Descrição construtiva do sistema 

 

    Telefonia: Sistema de telecomunicação por voz, que compartilha números 

de linhas externas com concessionárias para a realização de chamadas de 

voz externas; 

 Sistema de interfones: Sistema que conecta os telefones internos, por 

meio de uma central, sem acesso as concessionárias. 

 

 Fornecedor do material / serviço: 
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 Servipa 

 Terminal inteligente p/ recepção com bina; 

 Montagem e instalação dos equipamentos. 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 No caso de ampliação do sistema, não utilizar vários equipamentos 

em um mesmo circuito; 

 Na higienização, não molhar o D.G.T (central de distribuição da 

guarita) 

 Para conexão, utilizar somente ferramentas e fios adequados. 

 Caso instale PABX ou rede de computadores, contratar empresa 

especializada. Não corte nem faça emendas nos cabos. Eles 

perderão sua característica de transmissão de sinais. 

 Não utilizar os cabos para alimentação elétrica de equipamentos 

 Recomenda-se o uso de nobreak ou fonte auxiliar, a fim de evitar 

descontinuidade do sistema em caso de interrupção do fornecimento 

de energia; 

 Evitar queda, superaquecimento, contato com umidade e manuseio 

inadequado dos equipamentos; 

 Seguir as recomendações do fabricante. 

 

        2.5.5 Elevadores 

 Normas atendidas: 

 ABNT NBR 16042 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos 

de segurança para construção e instalação de elevadores sem casa de 

máquinas; 

 ABNT NBR 12892 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa 

com mobilidade reduzida - Requisitos de segurança para construção e 

instalação; 

 ABNT NBR 5665 - Cálculo do tráfego nos elevadores; 

 ABNT NBR 5666 - Elevadores elétricos; 

 ABNT NBR 10982 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operação e 

sinalização – Padronização. 

 

 Descrição construtiva do sistema 
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        O edifício Porto Lligat está equipado com dois elevadores tipo New Art 

Collection (com casa de máquinas), capacidade para 8 (oito) pessoas (aprox. 

760g), velocidade nominal de 1,00 m/s, com tensão e frequências variáveis 

(VVVF), fabricado pela Elevadores Thyssenkrupp, com acabamento dos marcos 

das portas em aço inox escovado em todos os pavimentos do edifício. 

         Os elevadores estão ligados ao grupo de gerador, portanto no caso de falta 

de energia elétrica, o seu funcionamento será restabelecido logo após a partida do 

grupo de gerador.Existe um inter-comunicador viva-voz acoplado a uma campanhia 

que é acionada quando pressionado o botão de alarme, mantendo contato com a 

guarita e emitindo um sinal sonoro. 

       O fabricante do equipamento recomenda que no caso de pessoas presas na 

cabine, por pane do equipamento ou defeito no gerador, o porteiro deve acionar a 

assistência técnica do fabricante (Thyssenkrupp) para providenciar o resgate.               

Esse tipo de ocorrência tem prioridade sobre as outras chamadas. Na 

impossibilidade de haver o atendimento por parte da empresa de manutenção, o 

próprio porteiro, que deverá receber treinamento especifico, deverá efetuar em 

caso de emergência, a abertura da porta com a chave especial. Este procedimento, 

no entanto, é de inteira responsabilidade do condomínio. 

 

 Fornecedor do material / serviço: 

 Elevadores Thyssenkrupp: 

 Equipamentos, instalação e manutenção – elevadores sociais e de serviço. 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 Apertar os botões apenas uma vez; 

 Colocar acolchoado de proteção na cabine do elevador de serviço para o 

transporte de cargas volumosas, especialmente durante mudanças, 

reformas ou recebimento de materiais; 

 Em caso de incêndio, não utilizar os elevadores. O abandono do edifício 

deve ser feito pelas escadas. Os elevadores após o acionamento de 

chave de emergência serão automaticamente conduzidos ao pavimento 

térreo e depois desligados com as portas abertas; 

 Não fumar dentro dos elevadores; 

 Não segurar a porta aberta mais do que o tempo necessário para embarque 

ou desembarque; 
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 Não bloquear o fechamento das portas com objetos, quando necessário 

(mudanças, coleta do lixo, entre outros) utilizar a chave de reservado para 

que o elevador se mantenha no pavimento e não possa ser acionado por 

outros usuários; 

 Efetuar limpeza dos painéis sem utilizar materiais abrasivos como palha de 

aço, sapólio etc.; 

 Em caso de falta de energia ou parada repentina do elevador, solicitar auxílio 

externo por meio do interfone ou alarme, sem tentar sair sozinho do elevador; 

 Em casos de existência de ruídos e vibrações anormais, comunicar o 

zelador/gerente predial ou responsável; 

 Evitar acúmulo de água, líquidos ou óleo no poço do elevador; 

 Evitar escorrer água para dentro da caixa de corrida/ poço do elevador; 

 Não atirar lixo no poço e nos vãos do elevador, pois prejudica as peças que 

estão na caixa do equipamento, causando danos e mau funcionamento do 

sistema; 

 Evitar pulos ou movimentos bruscos dentro da cabine; 

 Evitar sobrepeso de carga e/ou número máximo de passageiros permitidos 

indicados na placa no interior da cabine; 

 Jamais tentar retirar passageiros da cabine quando o elevador parar entre 

pavimentos, pois há grandes riscos de ocorrerem sérios acidentes; chamar 

sempre a empresa de manutenção ou o Corpo de Bombeiros; 

 Jamais utilizar os elevadores em caso de incêndio; 

 Procurar não chamar dois ou mais elevadores ao mesmo tempo, evitando o 

consumo desnecessário de energia; 

 Não permitir que crianças brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores; 

 Não retirar ou danificar a comunicação visual de segurança fixada nos 

batentes dos elevadores; 

 Não utilizar indevidamente o alarme e o interfone, pois são equipamentos de 

segurança; 

 Nunca entrar no elevador caso a luz esteja apagada; 

 Observar o degrau formado entre o piso do pavimento e o piso do elevador 
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ATENÇÃO: 

 Não trocar os disjuntores por outros de amperagem maior ou menor, pois tal atitude 

pode provocar danos na instalação. 

 Não manusear aparelhos elétricos em contato com a água, pois pode ocasionar 

acidentes fatais. 

 Evitar, sempre que possível, o uso de ―Tês‖ ou ―benjamins‖ (dispositivos em que se 

ligam vários aparelhos a uma só tomada), pois eles também provocam sobrecarga.  

 Nunca segurar dois fios ao mesmo tempo. O contato simultâneo com um fio 

positivo e um fio negativo pode ocasionar uma parada cardíaca. Isole sempre o fio 

que acabou de mexer antes de desencapar o outro.  

 Deve-se ter um cuidado especial na colocação de luminárias, apliques e similares, 

pois o corte indevido pode provocar a interrupção de luz em partes do imóvel e 

permitir o surgimento de peças que transmitam choques elétricos. Para esses 

serviços deve-se procurar sempre um técnico especializado. 

 

    2.5.6  Instalações Frigoríficas 

 Normas atendidas 

 ABNT NBR 16401-1 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e 

unitários Parte 1: Projetos das instalações; 

 ABNT NBR 16401-2 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e 

unitários Parte 2: Parâmetros de conforto térmico; 

 ABNT NBR 16401-3 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e 

unitários parte 03:Qualidade do ar interior; 

 ABNT NBR 15627-1 - Condensadores a ar remotos para refrigeração Parte 1: 

Especificação, requisitos de desempenho e edificação; 

 ABNT NBR 15627-2 - Condensadores a ar remotos para refrigeração Parte 2: 

Método de ensaio. 

 

 Descrição construtiva do sistema 

       Sistema de condicionamento de ar do ambiente para alterar a temperatura e 

proporcionar conforto térmico.  

Conforme especificado em projeto, nos apartamentos os pontos de 

climatização seguem as especificações abaixo: 
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 Sala Estar/Jantar – 36.000 Btus - linha frigorífica de sucção com diâmetro de 

3/4‖ e linha frigorífica de líquido com diâmetro de 3/8"; 

 Varanda (Terminação 01, 02 e 03) – 24.000 Btus - linha frigorífica de sucção 

com diâmetro  de 3/8‖ e linha frigorífica de líquido com diâmetro de 5/8"; 

 Quartos Suítes e  Gabinete – 18.000 Btus - linha frigorífica de sucção com 

diâmetro de 1/2‖ e linha frigorífica de líquido com diâmetro de 1/4". 

 

A aquisição e instalação dos equipamentos são por conta do proprietário do 

apartamento. O sistema é composto por instalações e equipamentos, sendo este 

último dividido em condensadora (equipamento externo) e evaporadora 

(equipamento interno). Exceto os ambientes do pilotis (área comum) que são 

entregues com o equipamentos já instalados. 

 

ATENÇÃO: Na escolha da marca do split devem ser observados os diâmetros das 

tubulações de sucção e líquido, devendo estes ser compatíveis com as tubulações 

instaladas, visto que máquinas de mesma potência, mas de marcas diferentes, 

podem exigir tubulações de bitolas diferentes. 

 

 Fornecedor do material / serviço: 

 Eluma: 

 Cano de cobre 3/8‖, 1/4", 1/2", 3/4",  5/8‖; 

 Construtora COLIL: 

 Execução do serviço de instalação dos equipamentos; 
 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 Não efetuar furos em lajes, vigas, pilares e paredes estruturais para a 

passagem de infraestrutura; 

 A instalação dos condensadores (equipamento externo) deve ser realizada 

na laje técnica pertinente a cada apartamento, não podendo estar 

suspensos ou sobre qualquer base que ultrapasse a altura do guarda-corpo. 

 Os evaporadores (equipamento interno) deverão ser instalados nos locais 

onde encontram-se os pontos de drenagem e as caixas metálicas que 

abrigam as tubulações e os cabos que serão interligados aos 

condensadores; 
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 Antes de fazer qualquer perfuração nas paredes dos quartos, consultar o 

projeto ―as built‖ deste manual, a fim de evitar perfurações nas tubulações 

frigoríficas e drenos; 

 Seguir as recomendações do fabricante do equipamento com relação ao uso 

correto e às atividades de manutenção. 

 A instalação das evaporadoras e condensadoras deve ser feita por 

profissional habilitado, pois qualquer manuseio incorreto da tubulação de 

cobre pode causar quebra e/ou  estrangulamento da  tubulação  de  cobre,  

impossibilitando  a  instalação  dos equipamentos. 

 A tubulação de cobre não deve ser torcida ou dobrada. 

 

2.6 Instalação de exaustores 

 

 Norma atendida: 

  ABNT NBR 14518 – Sistema de ventilação para cozinhas profissionais; 

 Descrição construtiva do sistema: 

      Eles possuem duas tarefas: eliminar odores desagradáveis do ambiente e 

remover a umidade do banheiro, reduzindo seus níveis depois que alguém toma 

banho. Tal função é importante porque altos níveis de umidade podem levar a 

danos no ambiente e ao surgimento de mofo, que pode ser prejudicial à saúde, 

além de danificar as superfícies afetadas. 

É apropriado para locais que a circulação de ar seja insuficiente, ou em 

situações mais alarmantes, não havendo nenhuma ventilação, o exaustor para 

banheiro transfere o ar do cômodo para o ambiente externo. É constituído de 

hélices, um motor e ligado através da eletricidade. Pode ser instalado no teto ou na 

parede. 

Com relação ao acionamento do exaustor para banheiro, existem algumas 

opções instalá-lo com um sensor de presença que liga o sistema automaticamente, 

assim que alguém entra no cômodo; conectá-lo a um interruptor exclusivo para a 

ativação manual; ou, ainda, utilizar um temporizador programado para manter o 

exaustor ligado por alguns minutos após a saída do usuário 

 

 Fornecedor de material / serviço: 

  

 SicFlux 
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 Fornecedor do material 
 
 COLIL Construções: 

 

 Serviço de Instalação do ventokit. 
 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 

 Inspeção de corrosão – Semestral; 

 Teste de Temperatura – Se a temperatura do local estiver muito alta ou com 

variações bruscas, há a indicação de que algo está errado (falta ou excesso 

de lubrificante, sujeira no rolamento, sobrecarga, retentor com muita 

pressão, etc.); 

 Rotação – Confirmação do sentido de giro de hélice, quando realizado 

trabalhos na rede elétrica de serviço; 

 Lubrificação – Observar as instruções do fabricante quanto ao intervalo de 

lubrificação e manutenção periódica. 

 Para a manutenção periódica: use, apenas, aspirador de pó, seguido de 

pano úmido com sabão neutro. 

 

2.7 Impermeabilização 
 

 Normas atendidas: 

 ABNT NBR 9685 – Emulsão asfáltica para impermeabilização; 

 ABNT NBR 9686 – Solução e emulsão asfáltica empregadas como 

material de imprimação na impermeabilização; 

 ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização; 

 ABNT NBR 9952 – Manta asfáltica para impermeabilização; 

 
 Descrição construtiva do sistema 

        Tratamento utilizado de filme polimérico, aplicação de camadas de 

betume ou massa impermeável chamada de manta para dar proteção às 

construções contra a passagem indesejável de fluidos (líquidos, gases e 

vapores), podendo contê-los ou escoá-los. 

 Foram utilizados nesta obra alguns sistemas de impermeabilização: 

 

 No pilotis (inclusive jardineiras), pavimento garagem, rampas e pavimento lazer 

foram utilizadas mantas asfáltica de 4mm, tipo III (com polímero elastomérico) 

pré- fabricadas, aderidas com maçarico. Este sistema é composto de 
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regularização com argamassa de cimento e areia grossa, aplicação de manta 

asfáltica pré-fabricada e proteção mecânica com argamassa de cimento e 

areia. 

 Nas áreas molhadas dos apartamentos, banheiros, varanda e laje técnica dos 

apartamentos e banheiros das áreas comuns, foi utilizado um sistema onde é 

aplicada argamassa polimérica estruturada. 

 Na piscina foi utilizado um sistema no qual é aplicada manta de 4 mm, tipo III, 

em dupla camada, aderidas por maçarico e o fundo sobre asfalto quente. 

 Na coberta foi utilizado um sistema de telha de fibrocimento de 8mm, que 

recebe toda a água da chuva e à encaminha para calhas impermeabilizadas com 

manta Tipo III de 4mm. 

 No reservatório superior foi aplicado uma argamassa polimérica Tecplus Lastic 

estruturada na tela de poliéster sobre a superfície regularizada. 

 No reservatório inferior foi aplicada argamassa polimérica sobre a superfície do 

concreto impermeabilizado com penetron. 

 

Observação: Após a aplicação dos sistemas de impermeabilização é 

realizado um teste de estanqueidade sobre a superfície sendo 

posteriormente aplicada uma camada de proteção mecânica sobre a 

superfície, com argamassa de cimento e areia, de forma a garantir a proteção 

e o desempenho do sistema. 

 

 Fornecedor de material / serviço: 

 Vedacit: 

 Argamassa Polimérico Vedatop Flex, caixa com 13,5kg 

 Quartzolit 

 Argamassa Polimérica Cinza 18kg Impermeabilizante Tecplus TOP 100; 

 Argamassa Polimérica Tecplus Lastic, Caixa com18kg; 

 Denver: 

 Denver para impermeabilização 4mm PP – Tipo III, Rolo 10m; 

 Denver para Impermeabilização Elástica AR Anti-Raiz 4mm PP – Tipo III, 

Rolo com 10m; 

 Construtora COLIL: 

 Execução do serviço de impermeabilização; 
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 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 

 No caso de defeitos da impermeabilização e infiltrações de água, não 

tente você mesmo resolver o problema. Manchas, por exemplo, em tetos 

de banheiros ou cozinha pode ser indicativo de vazamento ou defeito de 

impermeabilização. Nesse caso deverá ser contatada a empresa 

responsável pela execução do serviço ou a assistência técnica da 

construtora. 

 Não alterar o paisagismo com plantas que possuam raízes agressivas, 

que podem danificar a impermeabilização ou obstruir os drenos de 

escoamentos; 

 Nas jardineiras deverá ser mantido o nível de terra em, no mínimo, 10 cm 

abaixo da borda para evitar infiltrações; 

 Cuidado na instalação de equipamentos em geral (divisórias, prateleiras, 

balcões, box) diretamente sobre o piso impermeabilizado, pois a camada 

impermeabilizante não poderá ser perfurada. 

 Manter ralos, grelhas e extravasores nas áreas descobertas sempre 

limpos; 

 Manter o reservatório vazio somente o tempo necessário para sua 

limpeza; 

 Não utilizar máquinas de alta pressão, produtos que contenham ácidos ou 

ferramentas como espátula, escova de aço ou qualquer tipo de material 

pontiagudo. É recomendável que a lavagem seja feita por empresa 

especializada com o devido registro do serviço, conforme a ABNT NBR 

5674; 

 Tomar os devidos cuidados com o uso de ferramentas, como picaretas e 

enxadões, nos serviços de plantio e manutenção dos jardins, a fim de 

evitar danos à camada de proteção mecânica existente; 

 Não introduzir objetos de qualquer espécie nas juntas de dilatação. 

 

ATENÇÃO: Nos apartamentos, apenas o banheiro, laje técnica e varanda são 

impermeabilizadas. os demais ambientes em hipótese alguma podem acumular 

água, sob o visto de ocasionar infiltração no apartamento abaixo. 
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Observação: Apesar dos banheiros, varandas e laje técnica dos apartamentos 

serem impermeabilizadas, jamais devem ser lavados jogando baldes de água 

no chão e/ou nas paredes, pois estes ambientes possuem portas de madeira 

e instalações elétricas que não são resistentes a água. 

 

2.8 Instalação de Gás 

 Normas atendidas: 

• ABNT NBR 15.526 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 

instalações residenciais e comerciais – projeto e execução; 

• ABNT NBR 13.103 – Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – 

requisitos. 

 

 Descrição construtiva do sistema: 

      Instalações que se destinam ao transporte de gás, oriundos da central ou da 

rede de abastecimento até os equipamentos de consumo (fogão, forno, etc.). São 

componentes deste sistema: tubulações de distribuição, conexões, medidor e os 

equipamentos de consumo. 

     O Sistema de instalação de gás da edificação é de medição global, onde as 

prumadas se iniciam no barrilete de gás, localizados no subsolo, onde encontram as 

válvulas de bloqueio e seguem para as devidas terminações de apartamentos ao 

longo de todos os pavimentos. 

A medição do gás é única, devendo ser realizada no CRM localizado na calçada do 

edifício, assim o sistema de fornecimento é o de gás natural canalizado de rua, 

onde não existe a troca ou armazenamento de cilindros, GLP ou de caldeira central, 

sendo o seu fornecimento contínuo. Tecnicamente foi prevista a instalação de 

medidores de gás individuais por unidade possibilitando, assim, que o consumo de 

gás fique totalmente individualizado por apartamento. 

Os pontos de gás e prumadas ficam localizados na cozinha equipado com o 

registro de fecho rápido. 

 Fornecedor do material / serviço: 

 Algás: 

 Tubos e conexões em cobre 28mm, 22mm e 15mm; 
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 Conexões em bronze 22mm e 28mm; 

 Registros e válvulas; 

 Regulador BP2210 vazão de 12 m³/h; 

 Tecgás: 

 Responsável pela instalação de gás no Edf. Porto Lligat 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: Tubulações e componentes 

 Não pendurar objetos em qualquer parte das instalações aparentes; 

 Em caso de ausência superior a 3 dias do imóvel, manter os registros 

fechados; 

 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; 

 Ler com atenção os manuais que acompanham os equipamentos a gás; 

 Verificar o prazo de validade da mangueira de ligação da tubulação ao 

eletrodoméstico e trocar, quando necessário; 

 Os ambientes onde se situam aparelhos a gás devem permanecer 

ventilados para que o gás e os pontos de combustão se dispersem. As 

explosões geralmente ocorrem pelo acúmulo de gás em determinado 

local; 

 A janela ou portas devem permanecer parcialmente aberta e com o 

batedor devidamente encaixado para assegurar a ventilação do ambiente; 

 

ATENÇÃO:Para execução de qualquer serviço de manutenção ou 

instalação de equipamentos a gás, contrate empresas especializadas ou 

profissionais habilitados pela concessionária. Utilize materiais (flexíveis, 

conexões etc.) adequados e de acordo com as respectivas normas; 
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2.9 Sistema de Combate á Incêndio e Pânico 

 Normas técnicas: 

 ABNT NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios; 

 ABNT NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – 

Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de 

detecção e alarme de incêndio – Requisitos; 

 ABNT NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintor de incêndio: 

 ABNT NBR 12779 – Mangueira de incêndio - Inspeção, manutenção e 

cuidados; 

 ABNT NBR 13434-1–Sinalização de segurança contra incêndio e pânico 

Parte 1: Princípios de projeto; 

 ABNT NBR 13434-2 –Sinalização de segurança contra incêndio e pânico 

Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 

 ABNT NBR 13434-3 –Sinalização de segurança contra incêndio e pânico 

Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para 

combate a incêndio; 

 Descrição construtiva do sistema: 

    Conjunto de tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e 

outros componentes destinados a conduzir água e prevenir, combater e 

extinguir incêndios ou princípios de incêndios. 

 Reserva Técnica Total de incêndio (RTI):  

      Fica no reservatório superior, entre o nível de fundo da caixa d‗água e o 

nível de saída da tubulação de abastecimento da edificação, garantindo 

assim que o sistema de incêndio nunca fique sem água, tem capacidade de 

13.000 litros, com isso o volume total do reservatório superior  é de 39.171,00 

litros. 

 Distribuição:  

  Através das tubulações das colunas de incêndio, são alimentados os 

sistemas de hidrantes, com o auxílio de um sistema de bombas. Estes 

equipamentos são acionados automaticamente ou manualmente por meio de 

botoeira. O sistema termina em um registro, que fica dentro de uma caixa 

embutida no passeio público; 
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 Bomba de incêndio: no barrilete (área abaixo do reservatório superior de 

água) está localizada a bomba incêndio, que tem por finalidade aumentar a 

pressão da água na tubulação, durante a utilização dos hidrantes de 

pavimento 

 Mangueiras: de borracha revestidas de lona composta por fio sintético com 

38mm de diâmetro interno, acomodadas dentro das caixas metálicas dos 

hidrantes e conectadas aos registros, tendo em sua extremidade o esguicho 

metálico. Devendo estar guardada em zig-zag ou enroladas, conforme 

orientação do corpo de bombeiros. 

 Hidrantes de pavimento: no hall de cada pavimento tipo, subsolo, pilotis, 

garagens, foi instalado compartimento com um hidrante, contendo um 

registro, adaptador de engate rápido, no máximo duas mangueiras de 15 

metros com esguicho (extremidade metálica da mangueira) e duas chaves 

storz. 

 Alarme de incêndio: sistema adotado de dispositivos sonoros e visuais e 

que tem por objetivo avisar os condôminos sobre a necessidade de 

evacuação do edifício em caso de foco de incêndio. Em cada pavimento, na 

circulação, encontraremos uma sirene audiovisual e um acionador do tipo 

botoeira (quebra- vidro), que em caso de incêndio deve ser acionado, 

provocando assim o disparo automático das sirenes. 

 Extintores: 

 Gás carbônico CO2: mais indicado para extinção de incêndio de classe B 

líquidos inflamáveis, gasolina, graxa, gases, tintas, etc.) e os de classe C 

(equipamentos elétricos, motores, transformadores), localizados no subsolo 

e no ático da cobertura. Este tipo de extintor tem por característica o 

princípio de extinção por meio de abafamento e resfriamento, o que o difere 

do extinto de pó químico seco BC. 

 Pó químico ABC: É indicado para incêndios da classe A, B e C. Seu 

princípio de extinção é por meio de reações químicas e abafamento (para 

incêndios da classe A) e pode ser usado para a contenção de fogo de 

praticamente qualquer natureza.Havendo 04 extintor no subsolo, 05 no 

pilotis, 03 em cada garagem, 02 extintores nos pavimentos tipo e 02 

extintores na cobertura. 
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 Sinalização de emergência: as placas têm como função orientar os 

usuários da edificação em caso de emergência, devem estar em local de 

fácil visualização estão fabricadas em PVC e recebem pintura com efeito 

fotoluminescente e suas dimensões dependem de sua categoria (orientação 

e salvamento – 24 x 12 cm, 20x10 cm e equipamentos – 15 x 20 cm, 10x15 

cm, 15x15 cm, 24x12 cm) 

 Hidrantes de passeio: utilizado pelo Corpo de Bombeiros para injeção de 

água na rede de hidrantes para combate a incêndio. Fica localizado na 

calçada do prédio. 

 

 Fornecedor do material/serviço: 

 

 Aço Nordeste: 

 Tubos e conexões galvanizadas a fogo 2.1/2‖; 

 Aricanduva: Bombas e motores 

 Schneider ME-AL 2340 4,0 CV trifásico 4V 60 HZ 

 Schneider SUBM BCS-C5 1,0 CV trifásico 360V 60 HZ 

 Schneider BPI-92S R2 1/2" 3,0CV trifásico 220/380 V 60 HZ 

 Luminate 

 Luminárias de emergência 30 leds; 

 Metal Casty: 

 Extintor CO2 6kg; 

 Extintor pó químico 6 kg  ABC; 

 Mangueira Flexcasty tipo 1 – 1.1/2‖ x 15M 

 Esguichos jato sólido, 11/2‖ ERX 16mm 

 Chave storz dupla predial 2.1/2‖ x 1.1/2‖  

 Adaptador storz 21/2‖ 5FF BSP X  11/2‖ ERL 

 Central de alarme convencional 35 pontos 24V; 

 Bateria para a central de alarme 7A - 12V; 

 Acionador manual com LED‘S; 

 Sirene áudio visual eletron, bitonal 24V (corneta) 

 Detector optico de fumaça e detector termovelocimétrico convencional 
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 BBS soluções técnicas: 

 Placas de sinalização fotoluminescente; 

 COLIL Construções: 

 Serviços de instalação. 

 

             2.7.1 sistema de iluminação de emergência 

 Normas atendidas: 

• ABNT NBR 5461 – Iluminação; 

• ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência. 

 

 Descrição construtiva do sistema 

      Em caso de falta de energia elétrica, luminárias de 30 LEDs 

localizadas nos halls dos pavimentos, escadas, espaço da projeção do 

reservatório superior na coberta, subsolo, área de estacionamento do 

pavimento pilotis e garagem, recepção e pavimento lazer, são 

acionadas. Estas luminárias são alimentadas por bateria própria com 

autonomia de 2,5h, no caso de estarem ligadas em intensidade alta e 5h 

em intensidade baixa. O sistema é desligado quando restabelecido o 

fornecimento de energia elétrica pela concessionária. 

 

 Fornecedor do material / serviço: 

 Luminate 

 Luminárias de Emergência 30 Leds; 

 COLIL Construções: 

 Serviços de instalação. 

 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 

• Não desligar o disjuntor que alimenta o sistema de iluminação de 

emergência localizado no quadro do pilotis, para o que o sistema possa funcionar 

perfeitamente em caso de falta de energia elétrica; 
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• Quando necessário a troca das luminárias, atentar para a tensão, 240V; 

• Não jogar jato de água nas luminárias; 

• Utilizar somente componentes ou equipamentos que atendam aos critérios 

definidos na ABNT NBR 10898. 

 

 Inspeções realizadas pelo usuário: 

• Simulação de falta de energia elétrica desligando o disjuntor correspondente. 

Após 15 minutos verificar se todas as luminárias estão acesas – a cada 15 dias. 

 

        2.7.2 Portas Corta-Fogo 

 Normas atendidas: 

 ABNT NBR 11742 - Porta corta-fogo para saída de emergência 

 

 Descrição construtiva do sistema 

          São elementos normalmente utilizados para o fechamento de aberturas em 

paredes corta-fogo, que isolam a escada de emergência, antecâmaras, saídas de 

emergência, casa de máquinas etc. São utilizadas para proteger as rotas de fuga 

em caso de emergência de incêndio. 

         São dotadas de ferragens especiais (dobradiças em aço, maçanetas de 

alavanca ou barras antipânico). As portas são dotadas de fechamento automático, 

por meio de dispositivo incorporado à dobradiça. 

       A escada deve ser utilizada para fuga em incêndio, pois é isolada através de 

portas corta-fogo PCF 90 minutos (sala de pressurização localizada no subsolo) e 

as demais PCF 60 minutos. Deste modo, a escada torna-se segura para escape. 

        

 Fornecedor do material / serviço: 

 Assa Abloy Nordeste: 

 Porta corta-fogo P90 2,10 x 0,89 m e P60 2,10 x 0,89, com batentes, 

fechaduras e dobradiças 

 COLIL Construções: 

 Serviços de instalação. 

 COLIL Construções: 

 Serviços de pintura. 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 
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 As portas corta-fogo devem permanecer sempre fechadas, com auxílio do 

dispositivo de fechamento automático; 

 Uma vez aberta a porta, para fechar basta soltá-la. Não é recomendado 

empurrá-la para seu fechamento; 

 É terminantemente proibida a utilização de calços ou outros obstáculos que 

impeçam o livre fechamento da porta, podendo causar danos e comprometer a 

segurança dos ocupantes do edifício; 

 Não trancar as portas com cadeados ou trincos; 

 É vedada a utilização de pregos, parafusos e aberturas de orifícios na folha 

da porta, pois podem alterar suas características gerais, comprometendo o 

desempenho ao fogo e do sistema de pressurização da escadaria; 

 Quando for efetuada a repintura das portas, não pintar a placa de 

identificação do fabricante, selo da ABNT, nem remover a placa luminescente; 

 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente; 

 O conjunto porta corta-fogo e piso ao redor não devem ser lavados com 

água ou qualquer produto químico. A limpeza das superfícies pintadas deve ser 

feita com pano levemente umedecido em água e pano seco para que a superfície 

fique seca; 

 No piso ao redor da porta não devem ser utilizados produtos químicos, como 

água sanitária, removedores e produtos ácidos, pois são agressivos à pintura e, 

consequentemente, ao aço que compõe o conjunto da porta. 

 Inspeções realizadas pelo usuário: 

 Verificar o fechamento da porta corta-fogo – a cada mês. 

 

 Orientações quanto aos cuidados de uso: 

 Bomba de incêndio: 

 A bomba é acionada automaticamente através de uma válvula de fluxo, 

localizada na tubulação junto à bomba, que liga a mesma com a passagem do fluxo 

de água através de seu interior, o que ocorre após a abertura de algum hidrante de 

passeio; 

 

 A bomba também pode ser acionada na botoeira localizada na guarita; 
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 A bomba de incêndio, para que esteja em perfeito funcionamento, quando 

necessário, deve ser acionada a cada 30 dias no máximo; 

 O acionamento da moto bomba, será automático através de chave de fluxo, 

interligados a Central de Alarme de incêndio, sendo seu desligamento manual, 

ligadas ao gerador da edificação ; 

 Alarme de incêndio: 

 Em caso de incêndio, o sistema de alarme de incêndio deve ser acionado; 

 Nos halls dos pavimentos encontram-se  os  acionadores  tipo quebra-vidro‖. 

Um alarme sonoro irá tocar em todos os pavimentos sinalizando a necessidade de 

evacuação do prédio; 

 Na central de alarmes localizada na recepção, o porteiro poderá identificar 

em qual andar foi acionado o sistema, que poderá direcionar o Corpo de Bombeiros 

para o local do foco de incêndio; 

 O alarme de incêndio também pode ser acionado caso a bomba de incêndio 

seja ligada, quer pelo acionamento da botoeira localizada na guarita, quer pela 

abertura do registro de um hidrante de passeio localizado nos halls dos 

pavimentos. 

 

 Mangueiras: 

 Procedimento para utilização correta dos hidrantes: 

 1º passo: Abrir a caixa (hidrante); 

 2º passo: Desenrolar completamente a mangueira; 

 3º passo: Segurar a mangueira com firmeza, se possível com auxílio de 

outras pessoas, encaminhar-se até o local do fogo e apontar o esguicho para a 

base do fogo; 

 4º passo: Abrir o registro. 
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ATENÇÃO: 

O hidrante de passeio não deve ser utilizado para fins diferentes ao qual foi 

projetado, ou seja, ele é para uso exclusivo do corpo de bombeiros. 

 

 

 Extintores: 

 Procedimento para utilização correta dos extintores: 

 1º passo: Retirar o aparelho do suporte e transportá-lo até as proximidades 

do fogo; 

 2º passo: Retirar o pino de segurança; 

 3º passo: Apontar o difusor para a base de chama e apertar o gatilho, 

movimentando-o de um lado para o outro; 

 4º passo: Não colocar os extintores nos seus locais de origem antes de 

providenciar a recarga. 

 Não tentar recuperar extintores defeituosos. Apenas os profissionais e 

empresas autorizadas pelo Corpo de bombeiros estão devidamente treinados para 

recarregar os extintores; 

 Não recolocar no suporte o extintor usado, sem antes recarregá-lo; 

 Cuidados gerais com o sistema de combate ao incêndio: 

 Não modifique o sistema de combate a incêndio, 

 Não altere o volume de reserva do sistema de combate a incêndio; 

 Não utilize as mangueiras e o sistema dos hidrantes para qualquer finalidade 

que não seja o combate a incêndio; 

 Não efetuar testes das mangueiras utilizando água. 

 Ao notar indícios de incêndio (fumaça, cheiro de queimado etc.), certifique-

se do que está queimando e da extensão do fogo sempre a uma distância segura. 

 Ligue para o corpo de bombeiros pelo número 193. 

 Não tente salvar objetos, a sua vida é mais importante. 

 Utilize-se da escada, seguindo as placas indicativas até a saída do prédio. 

 E obrigatório que o pessoal da administração do condomínio tenha 

conhecimento da localização e utilização do sistema de combate a incêndio e 

sejam treinados para operar o mesmo. Este treinamento deve ser registrado 

pelo condomínio e ministrado por profissional especializado. 
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2.6 Esquadrias de madeira e ferragens 
 

 Normas técnicas: 

 ABNT NBR 10821-1 - Esquadrias externas para edificações Parte 1: 
Terminologia; 

 ABNT NBR 10821-2 - Esquadrias externas para edificações 

Parte 2: Requisitos e classificação; 

 ABNT NBR 10821-3 - Esquadrias externas para edificações Parte 

3: Métodos de ensaio. 

 

 Descrição construtiva do sistema 

Sistema que compreende todo o componente construtivo empregado na 

execução de portas e que utiliza a madeira como matéria-prima básica. 

c) Fornecedor do material / serviço: 

 Multidoor: 

 Kit porta pronta 2,40 x 0,60 (Portas WCs e Lavabo); 

 Kit porta pronta 2,40 x 0,70 (Depósito/ Quarto de Serviço); 

 Kit porta pronta 2,40 x 0,80 (Suítes, Cozinhas, Portas da entrada de serviço e 
porta social da terminação 01); 

 Kit porta pronta 2,40 x 0,90 (porta entrada social terminação 02 e 03); 

 

 Construtora Colil: 

 Serviços de instalação. 
  

2.8 Segurança 

 Não utilizar qualquer aparelho sanitário (bacias, caixa acoplada, tanque, lavatórios) 

como ponto de apoio, pois, podem quebrar provocando um acidente; 

 Nunca testar ou procurar vazamentos no equipamento a gás utilizando fósforos ou 

qualquer outro material inflamável. Recomenda-se para este fim o uso de espuma 

de sabão. Em caso de dúvida fechar imediatamente o registro, abrir as janelas e 

procurar não acender fósforos, não usar objetos que produzam faíscas, nem 

acionar os interruptores; 
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 Apesar dos riscos de incêndio em apartamentos serem pequenos, eles podem ser 

provocados por descuidos como esquecer ferros de passar roupas ligados, panelas 

superaquecidas, curto circuitos ou mesmo cigarros mal apagados. 

 

2.9 Ligações Individuais 

 Tão logo você receba as chaves de sua unidade, providencie junto às 

concessionárias os pedidos de ligações individuais, conforme as orientações 

abaixo, pois elas demandam certo tempo para serem executadas. 

 Em todos os casos é necessário informar os dados de localização do edifício, 

número da sua unidade, telefone para contato e nome completo do proprietário 

bem como, as cópias de CPF, RG e contrato de compra e venda do imóvel. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

ÁGUA 

O fornecimento de água corrente e as disposições sanitárias de esgoto, já se 

encontram em funcionamento. A ligação de água é individualizada, com aferição 

por sistema de telemetria.  

Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas (CASAL) – 0800 082 

0195 (atendimento ao cliente). www.casal.al.gov.br 

 

ENERGIA ELÉTRICA 

É proibido efetuar ligação direta de energia no quadro de medição sem a colocação 

oficial do medidor da concessionária.  

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS -  0800 082 0196 

 

TELEFONE 

A solicitação de instalação ou transferência da linha telefônica devera ser feita a 

operadora de sua preferência.  

 

GÁS 

O fornecimento de gás é individualizado, este deverá contatar uma empresa 

especializada para o fornecimento de gás natural. 

 Gás de Alagoas (ALGÁS) – 0800 284 9220 

http://www.casal.al.gov.br/
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3. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

 3.1 Garantias 
 

A COLIL Construções é responsável pelo imóvel segundo as prescrições do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a mesma responde pela reparação dos danos causados 

ao adquirente do imóvel por defeitos decorrentes da obra. 

Quanto aos vícios aparentes, essa responsabilidade prescreve em 90 (noventa) dias a 

contar da assinatura do ―Termo de Entrega das Chaves‖. Tratando-se de vicio oculto, o 

prazo se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. 

Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por 

defeitos decorrentes da construção bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização. 

A COLIL Construções garante, como está previsto em lei (artigo 618 do Código Civil), 

todos os serviços prestados por ela durante a construção do empreendimento. Para 

que a garantia seja cumprida é necessário que o comprador cumpra sua parte sempre 

respeitando os serviços realizados pela COLIL Construções e as recomendações por 

ela passadas. 

A construtora não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do 

imóvel, falta de manutenção preventiva ou por reformas (NBR 16280:2014) e 

alterações feitas no projeto original, mesmo que ainda esteja vigente o prazo de 

garantia contratualmente estipulado. 

Vale ressaltar que quaisquer problemas relativos à falta de manutenção ou uso 

indevido ocasionará perda total da garantia, devendo toda e qualquer reclamação ser 

encaminhada diretamente a COLIL Construções.  

 

Todo edifício, mesmo construído há pouco tempo, necessita de Manutenção 

Periódica para seu melhor desempenho e garantia, sendo que a não execução da 

correta Manutenção Preventiva prevista neste Manual ocasionará a Perda da 

Garantia. 
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3.2 Assistência Técnica 

A COLIL Construções se responsabiliza a prestar, dentro dos prazos de garantia 

estabelecidos, o serviço de assistência técnica reparando, sem ônus, os defeitos 

verificados.  

A construtora entrega ao proprietário da unidade um Manual de Garantias da ADEMI-

AL (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas), que deverá fazer 

parte como forma de complementação de informações, orientações, cuidados e 

segurança acima de tudo.  

Caberá ao condômino ou representante da unidade solicitar a visita de representante 

da construtora, sempre que os defeitos se enquadrem dentre aqueles integrantes da 

garantia, que a partir deste contato explicará os devidos passos a serem tomados. 

Em caso de necessidade de solicitação de serviços de Assistência Técnica em seu 

imóvel, é necessário entrar em contato com a COLIL CONSTRUÇÕES, através do 

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), pelos telefones: (82) 3371.9078 no horário 

de 08h as 12h e das 14h as 18h ou pelo endereço eletrônico 

assistencia@colil.com.br 

Durante o prazo de garantia, seu pedido será avaliado por um técnico responsável da 

empresa que, comprovada a eventual responsabilidade da Construtora, determinará a 

execução dos serviços em datas a serem combinadas entre as partes.   

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.         

     DISPOSIÇÕES GERAIS  

 A Construtora fornece o Manual do Proprietário e Manual de Garantias da ADEMI 

para esclarecimento dos prazos de garantia e manutenções preventivas a serem 

feitas na unidade.   

 O proprietário necessita efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as 

orientações contidas no Manual do Proprietário e Manual de Garantias da ADEMI.   

http://www.colil.com.br/massistencia@colil.com.br
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 A Construtora se responsabiliza a prestar o serviço de Assistência Técnica, 

reparando sem ônus, os vícios ocultos dos serviços.   

 A Construtora poderá não efetuar o reparo caso as solicitações estejam 

enquadradas nas condições de perda de garantia.   

 A Construtora se dispõe a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para 

orientações e esclarecimentos de dúvidas, referente à manutenção preventiva e 

garantia.     

 

PERDA DA GARANTIA  

 Se durante o prazo de vigência de garantia não for observado o que dispõe o 

presente Manual do Proprietário, Manual de Garantias da ADEMI, e respectiva  

 NBR 5674 – Manutenção da Edificação, no que diz respeito à manutenção 

preventiva correta, para imóveis habitados ou não;  

 Se, nos termos do art. 1058 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou por 

força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida; 

 Se for executada reforma no imóvel ou descaracterizações dos sistemas com 

fornecimento de materiais e serviços pelo próprio usuário;  

 Se houver danos por mau uso, não respeitando os limites admissíveis de 

sobrecarga nas instalações e estruturas.   

 Se o proprietário não permitir o acesso do profissional destacado pela Construtora, 

nas dependências de sua unidade, para proceder à Vistoria. 
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4-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
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REVESTIMENTO

ELIANE ARQTEC GO ALUMINIO PRISMA 25x25 cm

ELIANE ARQTEC STOP ALUMINIO PRISMA  25x25 cm

GRANITO SIENA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                     

CALÇADA

 
 
 

REVESTIMENTO

ELIANE GALERIA PRETO MESH BR-7,5 X 7,5 CM

ELIANE GALERIA CINZA CLARO MESH BR-7,5 X 7,5 CM

ATLAS ZIRCÃO-5 X 5 CM

GRANITO SIENA E GRANITO SÃO GABRIEL

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                   

FACHADA

 
 

 

ELEMENTO

PISO

PAREDE

SUBSOLO

PINTURA EPOX

TEXTURA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                    

SUBSOLO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

USO – OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO 

 

                                                                                                                                                                                            
 

PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA /DIVIBOX

LAVATÓRIO

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

PISO

PAREDE 

TETO

METAIS

PISO

PAREDE

TETO

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

BANCADA

CUBA

METAIS 

GRANITO BRANCO SIENA

GRANITO PRETO VIA LACTEA

CUBA DUPLA FRANKE

TORNEIRA ASPEN GOURMET DECA E SIFÃO CROMADO

CORRIMÃO EM AÇO INOX

GRANITO PRETO VIA LACTEA(PAREDE ELEVADORES) E TEXTURA BRONZOTOFINO +VERNIZ 

PRATA

ELIANE SOLID GREY PO 80x160 CM E GRANITO PRETO VIA LACTEA

GESSO EM PLACA 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

LAUNGE DA RECEPÇÃO

ELIANE MUNARI CIMENTO EXT.90x90 CM

ELIANE RESERVA NATURAL EXT.19x90,2 cm E GRANITO SIENA

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL(SOLEIRA GUARITA),GANITO PRETO SÃO GABRIEL(SOLEIRA 

WCB) E DIVIBOX EM GRANITO BRANCO SELECT G(WCB)

LAVATÓRIO SUSPENSO MARAJO 23,50x43x17cm  GELO DECA

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

GUARITA/WCB

ELIANE  BEGE 45x45(GUARITA) E REVESTIMENTO ELIANE BRANCO 45x45 cm(WCB)

POINTER CLASSICO BRANCO MATE 30x60 cm (WC GUARITA) E PASTILHA ELIANE CINZA 7,5x7,5 

cm (GUARITA)

GESSO EM PLACA 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

ESCADA DE ACESSO P/PEDESTRE E HALL DA GUARITA

GRANITO E ELIANE MUNARI CIMENTO EXT. 90x90 cm (HALL GUARITA)

GRANITO BRANCO SIENA E ELIANE GALERIA PRETO MESH BR-7,5 X 7,5 CM

GESSO EM PLACA 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA LINHA LINK DECA, 

BÁCIA SANITÁRIA  COM CAIXA ACOPLADA ASPEN DECA

RECEPÇÃO DESIGN

FITNESS

ESPAÇO GOURMET

ELIANE MARMO GRIS PO 120x120 CM 

TRECHOS COM PINTURA,PAPEL DE PAREDE  E GRANITO BRANCO SIENA 

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

DURATEX DURAFLOOR KAMARI

DECORTILES APARENTE ARGENTO MA 20x20CM

GESSO EM PLACA 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

DURATEX CANTONEIRA DURAFLOOR  LUCERNA

FORRO EM GESSO ACARTONADO E TRECHO COM MADEIRA.

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                          

PAVIMENTO PILOTIS
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PISO

PAREDE

TETO

BANCADA

CUBA 

METAIS

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

PISO

PAREDE

EQUIPAMENTOS

PISO

PAREDE

TETO

 SOLEIRA

BANCADA

CUBA

METAIS

EQUIPAMENTOS

JARDINEIRA

PISO

PAREDE

PISO 

PAREDE

PISO

TETO

JARDINEIRAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                          

PAVIMENTO PILOTIS

ELIANE ESSENCE DECOR NEUTRO AC.60x60 cm

ELIANE RESERVA NATURAL EXT.19x90,2 cm E CASQUILHO

PERGOLADO EM MADEIRA

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

 REGISTRO DE GAVETA LINHA ASPEN DECA , E TORNEIRA ASPEN GOURMET DECA

GRANITO SIENA E REVESTIMENTO MUNARI 90x90 cm

TRECHOS COM REVESTIMENTO  ELIANE GALERIA CINZA CLARO MESH BR.7,5x7,5 cm E ELIANE 

GALERIA PRETO MESH BR 7,5x7,5 cm, TRECHOS COM REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO 

SIENA.

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

CUIBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 304 POLIDA FRANKE 34x40 cm (4,5'' POLEGADAS)

TEXTURA COM PINTURA 

CHURRASQUEIRA E FORNO Á LENHA

PLAYGOUND

PISO COLORIDO DA LINHA IMPACT SOFT  AUBICON ,TRECHO COM GRAMA SINTÉTICA COM PISO 

DE ACESSO NO REVESTIMENTO RESERVA NATURAL ELIANE

EM GRAMA SINTÉTICA

SALA DE ESTUDOS

ELIANE SOLID GREY PO 80x160 CM

PINTURA

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

PINTURA DIFERENCIADA

PINTURA DIFERENCIADA,  TRECHO COM PASTILHA GALERIA MESH PRETO DA ELIANE E GRANITO 

SIENA 

ARO COM REDE DE BASQUETE E REDE DE PROTEÇÃO NA COR VERDE

ESPAÇO GRILL

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA DA LINHA LINK TELESCÓPICA DECA E REGISTRO DA LINHA 

ASPEN DECA

COPA SUJA

CUIBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 304 POLIDA FRANKE 34x40 CM

STREETBOLL

BANCADA EM GRANITO ITAÚNA

TRECHOS COM REVESTIMENTO PORCELANATO MUNARI E EM GRANITO BRANCO SIENA,FORRO 

EM PVC MADEIRADO

ELIANE MUNARI 90x90 cm

MINI CAPO DE FUTEBOL

ÁREA DE LAZER/CIRCULAÇÃO

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

ELIANE MUNARI CIMENTO AC.60x60

ELIANE DIAMANTE BRANCO AC.45x90

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA
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PISO

PAREDE

PISO

PAREDE

TETO

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA/DIVIBOX

LAVATÓRIO

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

RAMPA DE ACESSO PARA VEICULOS 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                          

PAVIMENTO PILOTIS

SALA DOS MOTORISTAS

ELIANE MUNARI CIMENTO AC.60x60 cm

CHAPA XADREZ 1,00 m x 2,00 m x(1,20 mm)

PLACA DE GESSO 60x60 cm COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

PINTURA EPOX

REVESTIMENTO ELIANE GALERIA CINZA CLARO MESH BR.7,5x7,5 cm E ELIIANE GALERIA PRETO 

MESH BR 7,5x7,5 cm

BICICLETÁRIO

CHAPA XADREZ 1,00 m x 2,00 m x(1,20 mm)

GRANITO BRANCO SELECT( DIVIBOX)

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA LINHA LINK DECA, E REGISTRO LINHA POLO 

DECA

BÁCIA SANITÁRIA  COM CAIXA ACOPLADA ASPEN DECA

VESTIÁRIO

REVESTIMENTO ELIANE MUNARI 60x60 cm

REVESTIMENTO DIAMANTE BRANCO AC 45x90 CM ELIANE

PLACA DE GESSO 60x60 cm COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

PINTURA

PLACA DE GESSO 60x60 cm COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

RODAPÉ ELIANE MUNARI CIMENTO E SOLEIRA E SOLEIRA NO GRANITO SELECT

 
 
 

PISO

PAREDE

PINTURA EPOX

PASTILHA PRETA ELIANE 7,5x7,5 CM

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

GARAGEM 01 E 02

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                      

GARAGEM 01 E 02
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PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

BANCADA

METAIS

CUBA

EQUIPAMENTO

LOUÇA

PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA

BANCADA

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

CUBA

BACIA  SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA CARRARA DECA

CUBA DE EMBUTIR  RETÂNGULAR EM LOUÇA 355x480x170 MM DECA 

TORNEIRA LAVATÓRIO MESA LINHA POLO DECA, ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 

LINHA POLO DECA, ACABAMENTO MONOCOMANDDO PARA CHUVEIRO LINHA LEVEL  

DECA,VÁLVULA ESCOAMENTO COM CLICK PARA LAVATÓRIO DECA.

CUIBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 304 POLIDA FRANKE 34x40 CM (4,5 POLEGADAS)

TRITURADOR MODELO 55 FRANKE

TANQUE EM LOUÇA BRANCA M DECA (30 LITROS)-(ÁREA DE SERVIÇO)

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

WCB SOCIAIS

GRANITO BRANCO SELECT(TERM. 01-60X60 CM/TERM.02-1,0X1,0 M/TERM.03-1,0 X1,0 M)

REVESTIMENTO DIAMANTE BRANCO AC 45x90 CM ELIANE

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL(COZINHA)

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA DA LINHA LINK TELESCÓPICA DECA(COZINHA), REGISTRO DE 

GAVETA LINHA ASPEN DECA(COZINHA),TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LINHA LINK DECA E 

VÁLVULA ESCOAMENTO PARA TANQUE SEM LADRÃO DECA (ÁREA DE SERVIÇO)

GRANITO BRANCO SELECT(TERM. 01-60X60 CM/TERM.02-1,0X1,0 M/TERM.03-SALA 2,0x1,0 E 

DEMAIS AMBIENTES-1,0 X1,0 M)

PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

FORRO ACARTONADO (SALA), PLACA DE GESSO 60X60 C/PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA 

(CIRCULAÇÃO E SUITES)

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO BRANCO SELECT(TERM. 01-60X60 CM/TERM.02-1,0X1,0 M/TERM.03-1,0 X1,0 M)

REVESTIMENTO ELIANE DIAMANTE BRANCO AC 45x90 CM

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL(COZINHA)

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

SALA,CIRCULAÇÃO E QUARTOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                              

PAVIMENTO TIPO
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PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA

BANCADA

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

CUBA

EQUIPAMENTO

PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA/DIVIBOX

LAVATÓRIO

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

EQUIPAMENTOS

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉ

BANCADA

CUBA

METAIS

EQUIPAMENTO CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PALATO VITREO 04 GN BIVOLT  ARKE 

VENTOKIT : SONORA 18 DA SICFLUX (TERMINAÇÃO 01)

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

VARANDA

GRANITO BRANCO SELECT (TERM. 01-60X60 CM/TERM.02-1,0X1,0 M/TERM.03-1,0 X1,0 M)

ELIANE GALERIA PRETO MESH BR-7,5 X 7,5 CM, GRANITO BRANCO SIENA NA BORDA SUPERIOR 

(VIGA DA FACHADA)

FORRO PVC

GRANITO BRANCO SIENA NA BORDA INFERIOR DA VARANDA (BASE DE APOIO DO GRADIL)

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

CUBA EM INOX RAMBLA 300 COM VÁLVULA 3,5 POLEGADAS

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA DA LINHA LINK TELESCÓPICA DECA

BÁCIA SANITÁRIA  COM CAIXA ACOPLADA ASPEN DECA

CUBA DE EMBUTIR  RETÂNGULAR EM LOUÇA 355x480x170 MM DECA 

VENTOKIT : SONORA 18 DA SICFLUX (TERMINAÇÃO 03) 

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

WCB SERVIÇO

ELIANE BRANCO 45x45

POINTE CLASSICO BRANCO 30x60 CM

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

LAVATÓRIO EM LOUÇA LINHA IZY DECA

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA LINHA LINK DECA, E REGISTRO LINHA POLO DECA

BACIA  SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA CARRARA DECA

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

LAVABO

GRANITO BRANCO SELECT(TERM. 01-60X60 CM/TERM.02-1,0X1,0 M/TERM.03-1,0 X1,0 M)

REVESTIMENTO DIAMANTE BRANCO AC 45x90 CM ELIANE

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL(COZINHA)

TORNEIRA LAVATÓRIO MESA LINHA POLO DECA, ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 

LINHA POLO DECA E VÁLVULA ESCOAMENTO COM CLICK PARA LAVATÓRIO DECA.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                              

PAVIMENTO TIPO
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PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉS/                

SOLEIRA

BANCADA

METAIS

CUBA

EQUIPAMENTO

LOUÇA

PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA

BANCADA

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

CUBA

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL(COZINHA)

TORNEIRA LAVATÓRIO MESA LINHA POLO DECA, ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 

LINHA POLO DECA, ACABAMENTO MONOCOMANDDO PARA CHUVEIRO LINHA LEVEL  

DECA,VÁLVULA ESCOAMENTO COM CLICK PARA LAVATÓRIO DECA.

CUBA DE EMBUTIR  RETÂNGULAR EM LOUÇA 355x480x170 MM DECA 

BACIA  SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA CARRARA DECA

CUIBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 304 POLIDA FRANKE 34x40 CM (4,5 POLEGADAS)

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

WCB SOCIAIS

GRANITO BRANCO SELECT (TERM.01 E 02 - 1,00 X1,00m)

REVESTIMENTO DIAMANTE BRANCO AC 45x90 CM ELIANE

TRITURADOR MODELO 55 FRANKE

TANQUE EM LOUÇA BRANCA M DECA (30 LITROS)-(ÁREA DE SERVIÇO)

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA DA LINHA LINK TELESCÓPICA DECA(COZINHA), REGISTRO DE 

GAVETA LINHA ASPEN DECA(COZINHA),TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LINHA LINK DECA E 

VÁLVULA ESCOAMENTO PARA TANQUE SEM LADRÃO DECA (ÁREA DE SERVIÇO)

GRANITO BRANCO SELECT (TERM.01 E 02 - SALA 2,00x1,00m  E DEMAIS AMBIENTES -1,00 X1,00m)

PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

FORRO ACARTONADO (SALA), PLACA DE GESSO 60X60 C/PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA 

(CIRCULAÇÃO E SUITES)

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO BRANCO SELECT (TERM.01 E 02 - 1,00 X1,00m)

REVESTIMENTO ELIANE DIAMANTE BRANCO AC 45x90 CM

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL(COZINHA)

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

SALA,CIRCULAÇÃO E QUARTOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                              

COBERTURA
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ELEMENTO

PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA

BANCADA

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

CUBA

PISO

PAREDE

TETO

SOLEIRA

LAVATÓRIO

METAIS

LOUÇA SANITÁRIA

PISO

PAREDE

TETO

RODAPÉ

BANCADA

CUBA

METAIS

EQUIPAMENTO

REVESTIMENTO

BÁCIA SANITÁRIA  COM CAIXA ACOPLADA ASPEN DECA

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

PISCINA (TERMINAÇÃO 02)

ELIANE MATRIZ BD COBALTO 5x5 cm , ATLAS MARICA 5x5 cm ,

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PALATO VITREO 04 GN BIVOLT  ARKE 

GRANITO BRANCO SELECT (TERM.01 E 02 - 1,00 X1,00m)

ELIANE GALERIA PRETO MESH BR-7,5 X 7,5 CM, GRANITO BRANCO SIENA NA BORDA SUPERIOR 

(VIGA DA FACHADA)

FORRO PVC

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

CUBA EM INOX RAMBLA 300 COM VÁLVULA 3,5 POLEGADAS

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA DA LINHA LINK TELESCÓPICA DECA

GRANITO BRANCO SIENA NA BORDA INFERIOR DA VARANDA (BASE DE APOIO DO GRADIL)

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

VARANDA

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA LINHA LINK DECA

ELIANE BRANCO 45x45

POINTE CLASSICO BRANCO 30x60 CM

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

LAVATÓRIO EM LOUÇA LINHA IZY DECA

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

WCB SERVIÇO

PLACA DE GESSO 60x60 CM COM PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA

GRANITO BRANCO SELECT

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL(COZINHA)

TORNEIRA LAVATÓRIO MESA LINHA POLO DECA, ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 

LINHA POLO DECA E VÁLVULA ESCOAMENTO COM CLICK PARA LAVATÓRIO DECA.

BACIA  SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA CARRARA DECA

CUBA DE EMBUTIR  RETÂNGULAR EM LOUÇA 355x480x170 MM DECA 

REVESTIMENTO DIAMANTE BRANCO AC 45x90 CM ELIANE

LAVABO

GRANITO BRANCO SELECT(TERM. 01-60X60 CM/TERM.02-1,0X1,0 M/TERM.03-1,0 X1,0 M)

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                                                              

COBERTURA
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Acabamentos Elétricos  

 
Os acabamentos elétricos serão da marca LEGRAND, linha Pial plus, acabamento 

acetinado fosco na cor preta. 

 
Disjuntores 

 
Os acabamentos elétricos serão da marca SCHNEIDER, acabamento fosco. 
 

Descrição de Portas e Janelas: 
 
 

 
 

PORTAS EXTERNAS 

E INTERNAS E 

FECHADURASA

APARTAMENTOS

WCB's GERAL

ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO

PORTAS DAS TERMINAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                              

PORTAS EXTERNA  E INTERNAS DA MULTIDOR DESIGN STUDIO:

NA DIMENSÃO DO ALTO PADRÃO:

• PORTAS COM 2,40 m DE ALTURA

• ESPESSURA DE 4,0 cm

GERMAN QUALITY HAFELE:

• FERRAGENS EM INOX 304

CONFORTO ACÚSTICO:

• PORTAS ACÚTICAS PARA SUÍTES PERSONALITÉ (TERMINAÇÃO 03)

• DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT 15575 DE DESEMPENHO)

FECHADURA EXTERNA:

• FECHADURA BIOMÉTRICA DA YALE DA LINHA YMF 40 DE EMBUTIR PARA PORTAS DE 

MADEIRA QUE PERMITE ABERTURA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DIGITAL, SENHA OU CHAVE.

• MAÇANETA EM AÇO

• ALARME:A FECHADURA DIGITAL POSSUI ALARME CONTRA DANOS,SE O TECLADO FOR 

DANIFICADO O MESMO SOARÁ.

• IDENTIFICAÇÃO POR  IMPRESSÃO DIGITAL

• FECHAMENTO AUTOMÁTICO

• BATERIA DE EMERGÊNCIA.

FECHADURA INTERNA:

• FECHADURA DA MARCA ALEMÃ HAFELE DA LINHA DRITTO,EM AÇO INOX 304.

• RESISTÊNCIA SUPERIOR  CONTRA CORROSÃO E MARESIA.

JANELAS DAS TERMINAÇÕOES

JANELAS DE CORRER EM ALUMINIO PRETO COM VIDRO DA BLBOX

JANELA MAXIAR DE ALUMÍNIO COM VIDRO DA BLBOX
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MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS (conforme norma NBR: 15930) 

8.1.2 Recomenda-se que a limpeza das portas, como um todo, inclusive guarnições 

de borrachas e escovas, deva ser feita com uma solução de água e detergente 

neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou pano macio. 

8.1.3 Recomenda-se que para as portas de correr, o trilho inferior (quando aplicável) 

seja constantemente limpo para se evitar o acúmulo de poeira e elementos 

agressivos principalmente em zona marítima ou industrial, pois com o passar 

do tempo vão se compactando pela ação de abrir e fechar, transformando-se 

em crostas de difícil remoção, ao mesmo tempo em que comprometem o 

desempenho das roldanas exigindo, sua troca precoce. 

8.1.4 Recomenda-se não utilizar: 

 fórmulas de detergentes ou saponáceos, esponjas de aço, de qualquer 

espécie, ou qualquer outro material abrasivo. 

 produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação poderá manchar ou tornar opacos 

os tratamentos superficiais. 

 Objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza de locais de difícil 

acesso. Esta operação poderá ser feita com o auxílio de um aspirador de pó e 

pincel de cerdas macias embebido na solução indicada no item 8.1.2. 

 o uso de produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, thiner etc.) num 

primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita, porém, em 

sua fórmula existem componentes que vão atrair partículas de poeira que 

agirão como abrasivo, reduzindo a vida útil do acabamento superficial. De outro 

lado, os derivados de petróleo, podem ressecar plásticos e borrachas, fazendo 

com que percam a sua ação vedadora. 
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Materiais e Equipamentos: 

 

ELEVADORES

TRITURADOR

MONOCOMANDO 

NOS WCB's

AQUECEDOR

TRITURADOR:

• MARCA FRANKE

• INSTALADOS EM UMA DAS PIAS DA COZINHA

ELEMENTO

MONOCOMANDO NOS CHUVEIROS:

• MONOCOMANDO DECA 

• COM REGULAGEM  FÁCIL E PRÁTICA DA TEMPERATURA DA ÁGUA.

CHUVEIRO Á GÁS:

• AQUECEDOR Á GÁS DA FABRICANTE RINNAI

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL PADRÃO UTILIZADOS                              

ELEVADORES:

• FABRICANTE THYSSENKRUPP

• CABINE NEW ART COLLECTION

• BOATOADORA TOUCH TK 500

• INDICADO DE POSIÇÃO DE PAVIMENTO TK 405(EXCETO NOS PAVIMENTOS TIPOS)

MATERIAS E EQUIPAMENTOS

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO
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4.2  Fornecedores 

Abaixo, estão relacionados os principais fabricantes e fornecedores dos materiais e 

equipamentos que foram utilizados na construção desse empreendimento. 

Acabamentos Elétricos (Fios e cabos) 

CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A. 
Tel.: (11) 4674.7405 
Contato: Olga 
 
NAMBEI 
Tel.:(82) 9 8802.8764 
Contato: Roberto 

Aquecedores 

RINNAI BRASIL TECNOLOGIA DE AQUECEDORES 
LTDA:  
Tel.: (81) 9 8287.4950/ (11) 4791.9696;  
Contatos: Frederico  

Ar Condicionado:  

THERMO AR MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO  
Tel.: 9 9976.1426  
Contato: Wilson 

Bomba  

ARICANDUVA BOMBAS  
Tel.: (11) 2901.3314 
Contato: Marta 

Disjuntores/ Interruptores/ Tomadas 

SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA 
Tel.: (82) 9 9906.6402 
Contato: Roberto 

Elevadores 

THYSSENKRUPP  
Tel.: (82) 9 9331.1239 
Contato: Mário 

Equipamentos Esportivos (Espaço Fitness) 

SIT QUATRO 
Tel.: (82) 3317.3050 
Contato: Arthur/ Andersson 

Esquadrias de Alumínio/ Vidros 

BL BOX 
Tel.: (82) 3320.1499 
Contato: Benedito Alves 

Fechaduras e dobradiças 
 

Representante:  
Contato: (82) 9  

Forro de Madeira(PVC) 

ARA FORROS 
Tel.: (82) 9; 
Contato:  

Gás Natural 

ALGÁS 
Tel.: (82) 3336-4169/ 3326-0828 
Contato: Jaime  
 
TECGÁS (Instalação de Gás) 
Tel.: (82) 9 9983.8808/ 3334.1238  
Contato: Benedito/ Genesis 

Geradores 

HIMOISA 
Tel.: (82) 9 9107.3952 
Contato: Ivanor 

Gesso 

CONSTRUTORA COLIL 
Tel.: (82)   
 

Granito 

MMG GRANITO 
MARCOGRAN 
Tel.: (82) 9 8858.3174 
Contato: Marcos Vinicios 
 

Impermeabilizantes áreas comuns 

CRISPIN IMPERMEABILIZANTES 
Tel.: (82) 9 9902-1395 
Contato: Crispin 

Interfone/ TV 

LIVE 
Tel.: (82) 9 9982-0688 
Contato: Alberto 

Louças 

DECA 
Tel.: (82) 9 8822.4987 
Contato: Fábio 

Metais (torneiras e registros) 

DECA 
Tel.: (82) 9 8822.4987 
Contato: Fábio 

 
Paisagismo/ Jardim 

Verde Vivo 
Tel.: (82) 9 9982.1586 
Contato: Rita 
 

 
Placas Adesivadas 

COMUNICAÇÃO VISUAL 
Tel.: (82) 3327-8655 
Contato: Edvaldo 

Portas 

MULTIDOR 
Tel.: (82) 9 8802.8764 
Contatos: Roberto 

Rejuntes 

QUARTZOLITE 
Tel.: (79) 9 9946.5478 
Contato: Welington 

Revestimentos (parede) 

ELIANE 
Representante: Leonardo 

Revestimentos (piso e fachada) 

ELIANE 
Representante: Leonardo 
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Contatos: (82) 9 9939.1104 Contatos: (82) 9 9939.1104 

Tinta 

IBRATIN 
Tel.: (82) 9 9922.1698/ 2121.4949 
Contato: Anderson. 
 

Triturador 

FRANKE 
Tel.:  
Contatos:  

 
4.3 Responsáveis Técnicos 
  
HUGO MONTENEGRO DAMASO 
CREA 0200291564 
 

 
Responsável Técnico 

COLIL CONSTRUÇÕES 
 

 
PHILLIP MOTTA DE GOIS 
CREA 0202837041 

 

Engenheira da Obra 

 
EDALMO COSTA LÔBO 
CAU A13917-3 
 

Responsáveis Técnicos 
Projeto Arquitetônico 

 
EDWARD LOUIS DE MENDONÇA UCHOA 
CREA 0202397807 
 

 
Responsável Técnico 

Projeto Estrutural 
 

 
RICARDO FIGUEIREDO MARQUES 
CREA 0205166547 
 

 
Responsável Técnico 
Projeto de Fundação 

 

 
EDUARDO FREIRE ROCHA 
CREA 0201037653 
 

 
Responsável Técnico 

Projeto Elétrico de Baixa Tensão 
 

 
EDUARDO FREIRE ROCHA 
CREA 0201037653 
 

 
Responsável Técnico 

Projeto Elétrico de Média Tensão 
 

 
CARLOS EDUARDO BLASO 
CREA 0204836727 
 

 
Responsável Técnico 

Combate á Incêndio e Pânico 
 

 
EDUARDO FREIRE ROCHA 
CREA 0201037653 
 

 
Responsável Técnico 

SPDA, Antena e Telefone 
 

 
GENILDO FERREIRA GOMES  
CREA 0211803090 
 

 
Responsável Técnico 

Projeto Hidrossanitário 
 

 
JAYME MARDEN M. DE AMORIM  
CREA 0200604112 
 

Responsável Técnico 
Projeto das Instalações de Gás 

 
FERNANDO NEVES 
www.orbita14.com.br 
 

Responsável Técnico 
Projeto de Comunicação Visual 
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5  DEFINIÇÕES 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento deste Manual, esclarecemos o significado das 

nomenclaturas utilizadas. 

Abrasivo: que produz desgaste por fricção ou raspagem. 

Alvenaria: paredes e muros, executados geralmente de tijolos ou blocos ligados com 

argamassa. 

Argamassa: material de assentamento ou revestimento, preparado com areia, água e 

cimento. 

As Built: o termo que significa ―como construído‖, é utilizado nas plantas que identificam 

através de planta baixa e vistas, onde estão localizadas as tubulações de água fria e 

quente, esgoto e gás, nas paredes do ambiente.  

Caixilho: parte da esquadria onde se fixam os vidros. 

Circuito: trata-se de um conjunto de componentes da instalação (condutores, 

interruptores, tomadas, pontos de energia e iluminação) alimentados a partir de uma 

mesma origem (mesmo disjuntor no Quadro Elétrico). No caso de sua unidade, existem 

vários circuitos, dividindo as cargas de acordo com sua localização (sala, cozinha, 

dormitórios etc.) e utilização (máquinas de lavar e secar, banheiras, chuveiros, iluminação 

e tomadas de uso geral etc.). 

Código do Consumidor: Lei n° 8078/90, institui o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidos, melhor definido os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, 

como empresas construtoras e/ou incorporadores; Código Civil Brasileiro: lei 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o condomínio em edificações e sobre as 

incorporações imobiliárias; 

Concreto Armado: estrutura composta de concreto (areia, cimento e brita), e aço. Este 

arranjo é elaborado de acordo com a resistência necessária para cada utilização. 

Corrosivo: danificação progressiva do material. 

Disjuntor: dispositivo elétrico de manobra e proteção, capaz de estabelecer, conduzir e 

interromper correntes elétricas. 
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DR: dispositivo diferencial residual que protege contra choques elétricos e fuga de 

corrente em eletrodomésticos ou em instalações elétricas em más condições de 

conservação. 

Edificações: ambiente constituído de uma ou mais unidades autônomas e partes de uso 

comum, desenhadas de forma a integrar a urbanização. 

Esquadrias: peça de fechamento de vãos das edificações (janelas e portas) executada 

em madeira, metal ou alumínio, às vezes, complementadas com vidro. Fornecem 

segurança, permitem a passagem de pessoas, iluminação e ventilação. 

Forros (Gesso, Madeira e PVC): Revestimento interno aplicado no teto das construções. 

Contribuem para a estética e para o conforto do usuário. 

Fundação é um termo utilizado na engenharia para designar as estruturas responsáveis 

por transmitir as solicitações das construções ao solo. 

Garantia: São considerados os materiais e sistemas construtivos efetivamente 

empregados e onde constam os prazos de garantia a partir da conclusão do edifício e 

recebimento de sua unidade; 
Constitui condição da garantia do imóvel, a correta manutenção preventiva da unidade e 

das áreas comuns do edifício. Nos termos da NBR 5674, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, e do Manual do Proprietário, o proprietário é responsável pela 

manutenção preventiva da sua unidade, e corresponsável pela realização e custeio da 

manutenção preventiva e inspeções prediais das áreas comuns.  

Impermeabilização: tratamento dado em partes e/ou componentes da construção para 

garantir estanqueidade e impedir a infiltração de água e vapor. 

Inspeção: avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, com o 

objetivo de orientar as atividades de manutenção; 

Instalações: produto constituído por materiais definidos e processados em conformidade 

com princípios e técnicas especifica da Engenharia e da Arquitetura para, ao integrar 

elementos ou instalações prediais da edificação, desempenhar funções especificas, em 

níveis adequados; 

Laje: peça estrutural geralmente plana e nivelada, que separa os andares de um prédio, 

formando o teto de um andar e o piso do andar abaixo; 
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Manutenção Corretiva: manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha, realizada 

para corrigir as causas e feitos de ocorrências constatadas, destinando-se a recolocar o 

componente em condições de executar sua função requerida; 

Manutenção Preventiva: manutenção efetuada em intervalos predeterminados, 

conforme critérios prescritos. É realizada para manter o equipamento ou instalação em 

condições satisfatórias de operação, destinando-se a reduzir a possibilidade de falha ou 

degradação natural do desempenho do componente, bem como prevenir contra 

ocorrências adversas; 

NBR 5674: É a norma editada pela Associação de Normas Técnicas, que regulamenta, 

define e obriga a manutenção das edificações; 

NBR 16280: é a norma editada pela associação de normas técnicas, que regulamenta, 

define a reforma das edificações. 

Pilar: peça de sustentação vertical. 

Platibanda: faixa horizontal (muro ou grade) que emoldura a parte superior de um edifício 

e que tem a função de esconder o telhado; 

Quadro Elétrico: equipamento destinado a receber energia através de uma alimentação 

e distribuí-Ia a um ou mais circuitos, podendo desempenhar funções de proteção, 

seccionamento, controle e/ou medição. Neste quadro encontramos os disjuntores 

termomagnéticos que servem para proteção direta dos circuitos; DR; e eventualmente o 

DPS (dispositivos contra surtos elétricos). 

Shaft: espaço técnico no edifício destinado a instalações prediais, podendo ser vertical ou 

horizontal; 

Vedação: ato ou efeito de impedir que um líquido escoe. 

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: Período de tempo que decorre desde a data do término da construção até a 

data em que se verifica uma situação de depreciação e decadência e suas características 

funcionais de segurança, de higiene, ou de conforto, tonando economicamente inviáveis 

os encargos de manutenção; 



MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

USO – OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO 

 

                                                                                                                                                                                            
 

Viga: peça de sustentação horizontal. 

Vistoria do Imóvel: Quando da entrega das chaves, é efetuada a vistoria da unidade, 

utilizando-se o Termo de Vistoria do Imóvel, verificando se as especificações constantes 

no Memorial Descritivo foram atendidas, e se há vícios aparentes de construção. Caso se 

verifique vícios durante a vistoria poderá ser recebidas às chaves do imóvel, ressalvando-

se que os vícios (identificados na vistoria) serão objeto de reparo pela construtora; 

 
6  ANEXOS  

 Plantas de AS BUILT dos Projetos Arquitetônico, Hidrossanitário, Elétrico, Gás, 

Telefone e Antena e Locação dos Splits disponíveis em pen cad. 

 Manual de Garantias – ADEMI-AL (Associação das Empresas do Mercado 

Imobiliário de Alagoas). 
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