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1. APRESENTAÇÃO 

Senhor proprietário, 

A partir deste momento, V. Sª terá o privilégio de morar em mais um 
empreendimento da Serca Construtora e Incorporadora, podendo desfrutar de 
todas as vantagens de ser um condômino do Residencial Essência Homeclub. 

A Serca Construtora e Incorporadora nasceu em 5 de maio de 1981 em 
Goiânia, Goiás. Desde então, já entregou 26 empreendimentos localizados nos 
mais nobres bairros da capital goiana. Desde 2010, a empresa mantém o SGQ 
(Sistema de Gestão da Qualidade), baseado na norma NBR ISSO 9001:2008 e no 
referencial normativo “Nível A” do Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-H). Em maio de 2012 a Serca Construtora e 
Incorporadora foi certificada nas duas normas de referência, demonstrando o 
total comprometimento com a satisfação de seus clientes. 

O Manual do Usuário foi elaborado de acordo com a norma ABNT NBR 
14037:2011 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 
manutenção das edificações. Este documento contempla a indicação das 
características técnicas da sua unidade, procedimentos obrigatórios para 
conservação, uso e manutenção da área privativa. Este documento também 
focaliza a operação dos equipamentos, as obrigações no tocante à realização 
de atividades de manutenção e conservação e apresenta condições de 
utilização da edificação, bem como orienta quanto à prevenção da 
ocorrência de falha ou acidentes decorrentes do uso inadequado e 
contribuições para que a edificação atinja a vida útil do projeto, além de 
orientar a elaboração do sistema de gestão e manutenção de cada unidade 
privativa. 

Portanto, é fundamental a leitura atenta e integral deste Manual, não só pelo 
proprietário, mas também por todos os usuários do imóvel. Caso o imóvel seja 
alugado, este documento deverá ser apresentado ao locatário. 

1.1. ATENDIMENTO AO CLIENTE 

A Serca Construtora e Incorporadora LTDA. coloca-se à inteira disposição 
para atendê-lo e orientá-lo em relação a qualquer dúvida referente ao seu 
imóvel. Para tanto, favor contatar a empresa através do telefone (62) 3251-8778, 
através do endereço eletrônico serca@sercaconstrutora.com.br ou de forma 
presencial na sede da empresa localizada na Avenida T-2, nº 1609, Setor Bueno, 
Goiânia – GO, CEP 74.215-010. 
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1.2. RESPONSABILIDADES 

Para manutenção do imóvel, serão atribuídas responsabilidades a três 
departamentos distintos. Cabe a cada departamento garantir a realização das 
suas responsabilidades, conforme apresentado abaixo. 

A) SERCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
 Elaborar o Manual do Usuário atendendo às normas ABNT NBR 14037, 

ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 15575 e fornecê-lo a todos os adquirentes das 
unidades autônomas; 

 Fornecer e disponibilizar todas as características construtivas do 
empreendimento e todos os projetos relacionados; 

 Informar os prazos de garantias e apresentar sugestão para o sistema de 
gestão de manutenção; 

 Deverá prestar, dentro do prazo legal, o serviço de Assistência Técnica, 
quando for solicitado. 
 

B) PROJETISTAS 
 Dispor à construtora e incorporadora e aos demais usuários informações 

necessárias para a elaboração do Manual do Usuário, principalmente 
informações sobre o correto uso e manutenção, cargas previstas, cargas 
máximas admitidas, riscos ao uso. Especificar componentes e sistemas 
em estrita observação aos critérios da norma de desempenho ABNT NBR 
15575, enfatizando neste os requisitos de durabilidade e 
manutenibilidade. 
 

C) PROPRIETÁRIO E USUÁRIOS 

A partir do momento da vistoria realizada no ato da entrega das chaves do 
imóvel, iniciam-se as responsabilidades dos proprietários e usuários 
relacionadas à manutenção das condições de estabilidade, segurança e 
salubridade do imóvel. Para manter tais condições, o usuário deverá atender 
as seguintes responsabilidades: 

 Não usar a edificação fora das condições previstas e projetadas, não 
realizar modificações na edificação sem o conhecimento e prévia 
anuência do construtor e/ou projetistas. Não realizar reformas sem seguir 
as diretrizes da norma ABNT NBR 16280; 

 Ao constatar alguma anormalidade, o usuário deverá entrar em contato 
com o Departamento de Assistência Técnica da construtora pelo 
telefone (62) 3251-8778. Após a abertura do chamado, um representante 
técnico da construtora entrará em contato com o cliente para que seja 
verificado o problema no local; 
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 Garantir a manutenção de sua unidade conforme orientações deste 
manual, permitindo, caso necessário, o acesso de profissional destacado 
pela construtora para inspeção e fiscalização; 

 Garantir que as manutenções somente sejam realizadas pelos indicados 
no sistema de gestão de manutenção. Registrar as manutenções e 
inspeções realizadas; 

 Atualizar o manual nos casos em que ocorram modificações no imóvel 
que as descaracterizem do modelo padrão entregue pela construtora. 
Repassar o manual atualizado em caso de venda ou locação do imóvel 
para outros usuários; 

 Garantir sua contribuição pela manutenção das áreas comuns do 
condomínio uma vez que é corresponsável pela mesma. 
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2. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Informações gerais: 

 Nome do Empreendimento: Residencial Essência Homeclub 
 Incorporação: SC Residencial Cardoso SPE LTDA. 
 Realização e Construção: Serca Construtora e Incorporadora LTDA. 
 Endereço: Ruas C228 e C229, Quadra 536, Lote 8/11-20/24, Setor Bueno, 

Goiânia – GO 
 Data de Início da Obra: 11/2014 
 Data de Conclusão da Obra: 07/2020 
 Data do Protocolo do Processo de Alvará de Construção: 28/01/2014 
 Número do Alvará de Construção: 2376/2014 
 Data de Emissão do Alvará de Construção: 27/11/2014 
 Número do Habite-se: 439/2020 
 Data de Emissão do Habite-se: 06/07/2020 
 Área do Terreno: 4.095,00m² 
 Área Total Construída: 49.381,63m² 
 Número de Torres: 02 torres 
 Número Total de Pavimentos: 35 pavimentos 
 Número Total de Unidades Privativas: 236 unidades 
 Número de Elevadores: 4 elevadores sociais e privativos por torre (8 

elevadores sociais e privativos no total); 1 elevador de serviço por torre (2 
elevadores de serviço o total) e 1 elevador de baldeação (que 
comunica o pavimento térreo ao mezanino de lazer). 

2.1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento é composto por duas torres. Cada torre contém 35 
pavimentos no total, que estão divididos em Subsolo 02, Subsolo 01, Térreo, 
Mezanino de Garagem, Mezanino de Lazer, 29 pavimentos tipo (com 4 
unidades por pavimento) e 1 pavimento com penthouses (com 2 unidades por 
pavimento). 

O acesso às unidades privativas se dá pelos elevadores sociais privativos, 
individuais para cada prumada (finais 01, finais 02, finais 03 e finais 04 de cada 
torre). Cada unidade privativa conta com 2 ou 3 vagas de garagens. Nem todas 
as unidades privativas possuem escaninho. 

A unidade privativa padrão possui 121m² e está dividida em: hall privativo, 
sala para 2 ambientes, lavabo, varanda gourmet, cozinha, área de serviço, 
banheiro de serviço, suíte master, banheiro master, suíte 02, banheiro 02, suíte 
03, banheiro 03 e varanda técnica.  
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Observação: nos casos em que o proprietário tenha solicitado alguma 
personalização na sua unidade, poderá haver divergências das informações 
relacionadas neste Manual. 

A área comum do empreendimento inclui os pavimentos SS02, SS01, térreo, 
mezanino de garagem e mezanino de lazer. Para maiores informações técnicas 
e instruções de uso, manutenção e operação da área comum, consultar o 
representante do condomínio. 

2.2. RELAÇÃO DE PROJETISTAS 

 Projeto Arquitetura Legal - Aprovado pela Prefeitura 
Empresa: VT Projetos 
Autor: Arq. Victor Tomé Carneiro                      CAU A52285-6 
Contato na Empresa: Victor 
Telefone: (62) 3434-3080 
E-mail: cristianofaresfaria@victortome.com.br 

 Projeto Arquitetura Detalhamento - Apartamento Tipo e Área comum 
Empresa: VT Projetos 
Autor: Arq. Victor Tomé Carneiro                      CAU A52285-6 
Contato na Empresa: Victor 
Telefone: (62) 3434-3080 
E-mail: cristianofaresfaria@victortome.com.br 

 Projeto Estrutural 
Empresa: Esper Engenharia 
Autor: Eng. Civil Walid Joseph Esper             CREA 7119/D-GO 
Co-Autor: Eng. Diego Siqueira Peixoto                           CREA 20187/D-GO 
Contato na Empresa: Walid e Diego 
Telefone: (62) 3286-4614 
E-mail: contato@esperengenharia.com.br 

 Projeto de Contenção e Fundação 
Empresa: Engesol Engenharia de Solos LTDA. 
Autor: Eng. Civil Hoover Van Newton Paolucci  CREA 6277/D-GO 
Contato na Empresa: Ludmila 
Telefone: (62) 3225-5937 
E-mail: engesol@engesol.eng.br 

 Projeto Hidrossanitário 
Empresa: Hidrante 
Autor: Eng. Civil Flávio Rios                           CREA 2226/D-GO 
Co-autor: Eng. Civil Murilo Telles    CREA 8055/D-GO 
Contato na Empresa: Murilo 
Telefone: (62) 3251-0220 
E-mail: hidrante@hidrante.com.br 
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 Projeto Incêndio 
Empresa: Hidrante 
Autor: Eng. Civil Flávio Rios                CREA 2226/D-GO 
Co-autor: Eng. Civil Murilo Telles    CREA 8055/D-GO 
Contato na Empresa: Murilo 
Telefone: (62) 3251-0220 
E-mail: hidrante@hidrante.com.br 

 Projeto de Pressurização das Escadas 
Empresa: Diagrama Projetos 
Autor: Eng. Mecânico Rogério Demétrios Carvalho    CREA 9270/D-GO 
Contato na Empresa: Eduardo 
Telefone: (62) 3998-7006 
E-mail: projetos@diagramaprojetos.com.br 

 Projeto Gás GLP 
Empresa: Atlântico Instalações 
Autor: Eng. Civil Flávio Henrique Rocha de Oliveira CREA 6754/D-GO 
Contato na Empresa: Jupiter 
Telefone: (62) 3289-9462 
E-mail: atlanticocomercial@hotmail.com 

 Projeto Elétrico 
Empresa: Automatize Engenharia 
Autora: Eng. Eletricista Dulcirene Aires   CREA 3014/D-GO 
Contato na Empresa: Dulcirene 
Telefone: (62) 3281-2713 
E-mail: dulcirene@automatize.com.br 

 Projeto SPDA 
Empresa: Automatize Engenharia 
Autora: Eng. Eletricista Dulcirene Aires   CREA 3014/D-GO 
Contato na Empresa: Dulcirene 
Telefone: (62) 3281-2713 
E-mail: dulcirene@automatize.com.br 

 Projeto Telefônico/Antena 
Empresa: Automatize Engenharia 
Autora: Eng. Eletricista Dulcirene Aires   CREA 3014/D-GO 
Contato na Empresa: Dulcirene 
Telefone: (62) 3281-2713 
E-mail: dulcirene@automatize.com.br 

 Projeto Gerador 
Empresa: BRG Geradores 
Autor: Silvio de Oliveira                                                      CREA 4393/D-GO 
Contato na Empresa: David  
Telefone: (62) 98117-7146 
E-mail: david@brggeradores.com.br  
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 Projeto Ar Condicionado 
Empresa: Thermotemp Ar Condicionado 
Autor: Eng. Mecânico José Alfredo Rosendo Coelho    CREA169860/D-SP 
Contato na Empresa: Eduardo  
Telefone: (62) 99344-2704 
E-mail: thermotemp.ar@gmail.com 

 Projeto Exaustão dos Banheiros 
Empresa: Thermotemp Ar Condicionado 
Autor: Eng. Mecânico José Alfredo Rosendo Coelho    CREA169860/D-SP 
Contato na Empresa: Eduardo  
Telefone: (62) 99344-2704 
E-mail: thermotemp.ar@gmail.com 

 Projeto Exaustão das Churrasqueira 
Empresa: Thermotemp Ar Condicionado 
Autor: Eng. Mecânico José Alfredo Rosendo Coelho    CREA169860/D-SP 
Contato na Empresa: Eduardo  
Telefone: (62) 99344-2704 
E-mail: thermotemp.ar@gmail.com 

 Projeto Impermeabilização 
Empresa: Brut  
Autor: Fábio Porto Silva                  CREA 16935/D-GO 
Contato na Empresa: Fábio Porto 
Telefone: (62) 99159-4590 
E-mail: fabio.brutconstrutora@gmail.com 

 Projeto Elevadores 
Empresa: Thyssenkrupp Elevadores S.A. 
Autor: Eng. Mecânico Mariel Lucas Braga Fonseca CREA 20613/D-GO 
Contato na Empresa: Hozana 
Telefone: (62) 4008-2900 
E-mail: hgoncalves@thyssenkruppelevadores.com.br 
 

  Responsável Técnico pela Firma 
Eng. Civil Carlos Momuseke Suguri Filho 
CREA 5063214567/D-SP/22133/V-GO 

 Responsável Técnico pela Obra 
Eng. Civil Érico Veríssimo Oliveira 
CREA 7059/D-GO 
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3. MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS 

Segue abaixo a descrição de todos os materiais de acabamento da 
unidade privativa. Vale lembrar que as especificações correspondem apenas 
às unidades padrão da Construtora, podendo assim não estar compatível com 
alguns acabamentos de unidades que foram personalizadas.  

A) HALL ENTRADA 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm 

polido retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
palha com junta de 1mm.  

 Revestimento de parede: rodapé em porcelanato Incepa Alpha Soft 
bege 80x80cm polido retificado, h=15cm, assentado com argamassa 
AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta de 1mm e pintura em tinta 
acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre massa corrida PVA 
Fortex. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,50m. 

 Mármores e granitos: moldura do elevador em mármore bege bahia 
assentado com argamassa AC3 e rejunte Quartzolit cor bege com junta 
seca, largura 15cm. 
 

B) LIVING 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm 

polido retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
palha com junta de 1mm.  

 Revestimento de parede: rodapé em porcelanato Incepa Alpha Soft 
bege 80x80cm polido retificado, h=15cm, assentado com argamassa 
AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta de 1mm e pintura em tinta 
acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre massa corrida PVA 
Fortex. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,50m. 

 Esquadria de alumínio: porta de correr com 4 folhas moveis de vidro, 
temperado, incolor, 06mm, pintura eletrostática cor branca, fabricante 
Alumegram. 

 Mármores e granitos:  
OPÇÃO DE PLANTA 01 – COM PORTA ENTRE A SALA E VARANDA: soleira 
da porta de correr em mármore Bege Bahia com cavas na própria pedra 
para instalação dos trilhos em alumínio. 
 
 



 

12 

 

C) LAVABO 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm 

polido retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
palha com junta de 1mm. 

 Revestimento de parede: rodapé em porcelanato Incepa Alpha Soft 
bege 80x80cm polido retificado, h=40cm, assentado com argamassa 
AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta de 1mm e pintura em tinta 
acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre massa corrida PVA 
Fortex. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,40m. 

 Kit porta pronta completa de madeira: porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 60x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico. 

 Fechadura: marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6441B13CR00R, 
40mm.  

 Sistema de exaustão tipo ventokit. Modelo: Sicflux Mega 10, com válvula 
anti retorno e grade veneziana S100. 

 Louças: cuba Deca embutir redonda L41. Bacia com caixa acoplada 
Deca com botão de duplo acionamento Dualflux 6/3L Linha Fast 
P.760.17. 

 Metais: torneira Deca de mesa bica alta linha Polo, 1198.C33. 
 Mármores e Granitos: bancada e soleira em mármore Bege Bahia, 

frontão h=25cm, rodamão h=25cm. 
 

D) VARANDA GOURMET 
 Revestimento de piso:  

OPÇÃO DE PLANTA 01 – COM PORTA ENTRE A SALA E VARANDA: 
porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm acetinado retificado, 
assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta 
de 1mm.  
OPÇÃO DE PLANTA 02 – SEM PORTA ENTRE A SALA E VARANDA: 
porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm polido retificado, 
assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta 
de 1mm.  

 Revestimento de parede:  
OPÇÃO DE PLANTA 01 – COM PORTA ENTRE A SALA E VARANDA: rodapé 
em porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm acetinado retificado, 
h=15cm, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor palha 
com junta de 1mm e pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco 
neve, aplicada sobre massa corrida PVA Fortex 
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OPÇÃO DE PLANTA 02 – SEM PORTA ENTRE A SALA E VARANDA: rodapé 
em porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm polido retificado, 
h=15cm, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor palha 
com junta de 1mm e pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco 
neve, aplicada sobre massa corrida PVA Fortex 

 CHURRASQUEIRA: revestimento da churrasqueira em mosaico Portobello 
mattone crema 5x15cm, assentado com argamassa AC2 e rejunte 
Quartzolit cor palha com junta de 3mm. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,50m. 

 Esquadria de alumínio: guarda-corpo modelo panorama, com estrutura 
de alumínio, em vidro laminado, incolor, 08mm, h=95cm, pintura 
eletrostática cor branca, fabricante Alumegram. 

 Metais: cuba de inox redonda Tramontina d=35cm, válvula 3,5”, 
referência 94073/507; torneira Deca bica móvel Linha Spot, referência 
1167.C43. OBS.: Esta torneira foi feita sob encomenda e com fabricação 
especial. 

 Mármores e granito: bancada e peitoril do guarda-corpo em granito 
Branco Dallas. Bancada com frontão h=5cm, rodamão h=10cm. 
 

E) COZINHA 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm 

polido retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
palha com junta de 1mm.  

 Revestimento de parede: revestimento cerâmico Incepa RV Glacial 
Snow 32x59cm retificado, assentado com argamassa AC1 Fortex e 
rejunte Quartzolit cor branco, com junta de 1mm. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,50m. 

 Kit porta pronta, de correr, de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E, 
80x035cm, acabamento freijo linheiro envernizado. Batente Marca 
Centrosul abaulado laminado freijó linheiro melamínico. Trilho, roldanas, 
pino guia e fechadura tipo concha incluso. Guarnição Centrosul 
abaulado laminado e regulável, de 65mm freijó linheiro melamínico. 

 Esquadria de alumínio: janela de correr com 2 folhas moveis de vidro 
incolor, 04mm, pintura eletrostática cor branca, fabricante Alumegram. 

 Metais: cuba inox dupla Tramontina Retangular 56x34x17cm, válvula 4,5”, 
referência 94024/202; torneira Deca bica móvel Linha Spot, referência 
1167.C43. OBS.: Esta torneira foi feita sob encomenda e com fabricação 
especial. 
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 Mármores e granitos: bancada em granito Branco Dallas, frontão h=5cm, 
rodamão h=10cm. Soleira da porta de madeira em mármore Bege Bahia; 
soleira e portal da porta de vidro em granito Branco Dallas. 
 

F) ÁREA DE SERVIÇO 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa PP Prime branco 60x60cm 

retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor cinza 
platina com junta de 2mm. 

 Revestimento de parede: revestimento cerâmico Incepa RV Classic 
Branco, bold, 27x43,3cm, assentado com argamassa AC1 e rejunte 
Quartzolit cor branco com junta de 3mm.  

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,40m. 

 Porta de correr de vidro temperado incolor com película jateada, 8mm, 
em perfil de alumínio natural fosco, 90x210cm.  

 Kit porta pronta, completa de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 80x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico. 

 Fechadura: Marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6491E17CR00J, 
55mm. 

 Esquadria de alumínio: janela de correr com 2 folhas moveis de vidro 
incolor, 04mm, pintura eletrostática cor branca, fabricante Alumegram. 

 Louças: tanque Deca sem coluna TQ.03.17. 
 Metais: torneira Deca de uso geral com bico para mangueira linha Max, 

referência 1153.C34; 3 registros de gaveta Deca Linha Max 4900.C34.PQ 
 Mármores e granitos: soleiras de granito Branco Dallas. 

 
G) BANHO SERVIÇO 
 Revestimento de piso: cerâmica Incepa SM Grigio cinza, acetinado, bold, 

44,5x44,5cm, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
cinza platina com junta de 3mm. 

 Revestimento de parede: revestimento cerâmico Incepa RV Classic 
Branco, bold, 27x43,3cm assentado com argamassa AC1 e rejunte 
Quartzolit cor branco com junta de 3mm.  

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,40m. 

 Esquadria de alumínio: porta tipo veneziana ventilada, 50cm. 
 Sistema de exaustão tipo ventokit. Modelo: Sicflux Mega 10, com válvula 

anti retorno e grade veneziana S100. 
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 Louças: lavatório sem coluna Deca linha Izy L.915. Bacia com caixa 
acoplada com botão de duplo acionamento Dualflux 6/3L linha Izy 
P.111.17; 

 Metais: torneira Deca de mesa linha Max 1197.C34; registro de gaveta 
Deca linha Max 4900.C34.PQ; 

 Granito: soleira da porta em granito Branco Dallas. 
 

H) SUÍTE MASTER 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm 

polido retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
palha com junta de 1mm.  

 Revestimento de parede: rodapé em porcelanato Incepa Alpha Soft 
bege 80x80cm polido retificado, h=15cm, assentado com argamassa 
AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta de 1mm e pintura em tinta 
acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre massa corrida PVA 
Fortex. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,50m. 

 Kit porta pronta, completa de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 80x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico. 

 Fechadura: Marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6441E13CR00J, 
55mm.  

 Esquadria de alumínio: janela de correr com 2 folhas moveis de vidro 
incolor, 04mm, fixo inferior com vidro incolor 8mm, laminado, com 
veneziana integrada de recolher, com acionamento manual, pintura 
eletrostática cor branca, fabricante Alumegram. 
 

I) BANHO MASTER 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa PP Prime branco 60x60cm 

retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor cinza 
platina com junta de 2mm. 

 Revestimento de parede: revestimento cerâmico Incepa RV Glacial 
Snow acetinado 32x59cm retificado, assentado com argamassa AC1 e 
rejunte Quartzolit cor branco, com junta de 1,5mm. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex. 

 Kit porta pronta, completa de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 70x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
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Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico. 

 Fechadura: Marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6441B13CR00R, 
40mm. 

 Esquadria de alumínio: janela máximo-ar fixo, com 2 folhas de vidro mine-
boreal, 04mm, pintura eletrostática cor branca, fabricante Alumegram. 

 Louças: 2 cubas Deca embutir oval L37. Bacia com caixa acoplada Deca 
com botão de duplo acionamento Dualflux 6/3L Linha Fast P.760.17. 

 Metais: 2 torneiras Deca de mesa linha Link 1197.C.LNK; 2 registros de 
gaveta Deca linha Link 4900.C.PQ.LNK 

 Mármores e granitos: soleira, filete do box e bancada em mármore Bege 
Bahia, frontão h=10cm, rodamão h=20cm. 
 

J) SUÍTE 02 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm 

polido retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
palha com junta de 1mm.  

 Revestimento de parede: rodapé em porcelanato Incepa Alpha Soft 
bege 80x80cm polido retificado, h=15cm, assentado com argamassa 
AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta de 1mm e pintura em tinta 
acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre massa corrida PVA 
Fortex 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,50m. 

 Kit porta pronta, completa de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 80x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico; 

 Fechadura: Marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6441E13CR00J, 
55mm.  

 Esquadria de alumínio: Porta de correr, com 2 folhas de vidro liso, incolor, 
04mm, 2 folhas veneziana com pintura eletrostática cor branca, 
fabricante Alumegram. 
 

K) BANHO 02  
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa PP Prime branco 60x60cm 

retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor cinza 
platina com junta de 2mm. 

 Revestimento de parede: revestimento cerâmico Incepa RV Glacial 
Snow acetinado 32x59cm retificado, assentado com argamassa AC1 e 
rejunte Quartzolit cor branco, com junta de 1,5mm. 
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 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex, h=2,35m. 

 Kit porta pronta, completa de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 60x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico; 

 Fechadura: Marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6441B13CR00R, 
40mm.  

 Esquadria de alumínio: janela máximo-ar, com 1 folha de vidro mine-
boreal, 04mm, pintura eletrostática cor branca, fabricante Alumegram. 

 Louças: cuba Deca embutir oval L37. Bacia com caixa acoplada Deca 
com botão de duplo acionamento Dualflux 6/3L Linha Fast P.760.17. 

 Metais: torneira Deca de mesa linha Link 1197.C.LNK; registro de gaveta 
Deca linha Link 4900.C.PQ.LNK 

 Mármores e granitos: soleira, filete do box e bancada em mármore Bege 
Bahia, frontão h=10cm, rodamão h=20cm. 
 

L) SUÍTE 03 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa Alpha Soft bege 80x80cm 

polido retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor 
palha com junta de 1mm.  

 Revestimento de parede: rodapé em porcelanato Incepa Alpha Soft 
bege 80x80cm polido retificado, h=15cm, assentado com argamassa 
AC2 e rejunte Quartzolit cor palha com junta de 1mm e pintura em tinta 
acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre massa corrida PVA 
Fortex 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex. 

 Kit porta pronta, completa de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 80x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico; 

 Fechadura: Marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6441E13CR00J, 
55mm. 

 Esquadria de alumínio: janela de correr com 2 folhas moveis de vidro 
incolor, 04mm, fixo inferior com vidro incolor 8mm, laminado, com 
veneziana integrada de recolher, com acionamento manual, pintura 
eletrostática cor branca, fabricante Alumegram. 
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M) BANHO 03 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa PP Prime branco 60x60cm 

retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor cinza 
platina com junta de 2mm. 

 Revestimento de parede: revestimento cerâmico Incepa RV Glacial 
Snow, acetinado, 32x59cm retificado, assentado com argamassa AC1 
Fortex e rejunte Quartzolit cor branco, com junta de 1,5mm. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado com tabica largura 
5cm, com pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada 
sobre massa corrida PVA Fortex. 

 Kit porta pronta, completa de madeira: Porta marca Sincol, mod. 124-49E 
de 60x035cm, acabamento freijó linheiro envernizado. Batente Centrosul 
com vedação abaulada laminada freijó linheiro melamínico. Guarnição 
Centrosul abaulado laminado e regulável, de 60mm freijó linheiro 
melamínico; 

 Fechadura: Marca IMAB, Modelo TESS, referência CJ6441B13CR00R, 
40mm.  

 Sistema de exaustão tipo ventokit. Modelo: Sicflux Mega 10, com válvula 
anti retorno e grade veneziana S100. 

 Louças: cuba Deca embutir oval L37. Bacia com caixa acoplada Deca 
com botão de duplo acionamento Dualflux 6/3L Linha Fast P.760.17. 

 Metais: Metais: torneira Deca de mesa linha Link 1197.C.LNK; registro de 
gaveta Deca linha Link 4900.C.PQ.LNK 

 Mármores e granitos: soleira, filete do box e bancada em mármore Bege 
Bahia, frontão h=10cm, rodamão h=20cm. 
 

N) VARANDA TÉCNICA 
 Revestimento de piso: porcelanato Incepa PP Prime branco 60x60cm 

retificado, assentado com argamassa AC2 e rejunte Quartzolit cor cinza 
platina com junta de 2mm. 

 Revestimento de parede: rodapé em porcelanato Incepa PP Prime 
branco 60x60cm retificado, h=16cm, assentado com argamassa AC2 e 
rejunte Quartzolit cor cinza platina com junta de 2mm e pintura em tinta 
acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre massa corrida PVA 
Fortex. 

 Revestimento de teto: forro de gesso acartonado sem tabica, com 
pintura em tinta acrílica PVA Fortex cor branco neve, aplicada sobre 
massa corrida PVA Fortex. 

 Esquadrias: Gradil de metalon com perfis 3x3cm com pintura em esmalte 
sintético cor cinza, h=120cm. 

 Granito: peitoril do guarda corpo em granito Branco Dallas. 
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3.1. RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

Segue abaixo a relação de fornecedores responsáveis pelos produtos de 
acabamento adquiridos e instalados nas unidades privativas que são padrão 
da construtora. 

A) INCEPA 
Fornecimento de revestimento para piso e parede. 
Telefone: (41) 2105-2500 / 3391-1000 
 

B) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
Forro de gesso estruturado em sistema Drywall 
Telefone: (62) 3094-1800 
E-mail: atendimento@plack.com.br 
 

C) PLACO FIX 
Execução do forro de gesso. 
Contato: Gúbio 
Telefone: (62) 98598-0316 
E-mail: placo_fix@hotmail.com 
 

D) CENTRO SUL (SINCOL) 
Fornecimento do kit porta pronta. 
Contato: Denys 
Telefone: (62) 3598-0075 
E-mail: denys@centrosulportasejanelas.com.br 
 

E) IMAB 
Fornecimento de fechaduras. 
Telefone: (11) 4662-7500 
E-mail: imab@imab.com.br 
 

F) ALUMEGRAM 
Fornecimento das esquadrias. 
Contato: João de Assis 
Telefone: (62) 99396-9070 
E-mail: jassis23@terra.com.br 
 

G) TRAMONTINA 
Fornecimento de cubas em aço inox. 
Telefone: (11) 4861-3982 
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H) DECA 
Fornecimento de louças e metais. 
Assistência Hidroservice: 3255-2200 
 

I) GUARU MÁRMORES 
Fornecimento de mármores e granitos. 
Contato: Carlos 
Telefone: (62) 3587-1872 
E-mail: guarumarmores@hotmail.com 
 

J) BALCONY 
Fornecimento de cortinas de vidro. 
Contato: Kárita 
Telefone: (62) 98282-9119 / 3275-8004 
E-mail: contato.go@balconybrasil.com.br 
 

K) THERMOTEMP 
Projeto e execução do exaustor Sicflux, ventilação e exaustão das 
churrasqueiras e ar condicionado. 
Contato: Eduardo 
Telefone: (62) 99344.2704 
E-mail: thermotemp.ar@gmail.com 
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4. SISTEMAS 

Para que o usuário possa utilizar o seu imóvel de forma correta, garantindo o 
desempenho e estendendo ao máximo a sua vida útil, descrevemos de forma 
detalhada as instruções para operação, uso e limpeza dos principais sistemas 
que compõem a edificação.  

Para cada sistema, serão apresentadas a sua descrição construtiva, 
orientação quanto aos cuidados de uso, procedimentos de manutenção 
preventiva, prazos de garantia e fatores que acarretam a perda da garantia. 

4.1. ESTRUTURA E VEDAÇÃO 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

ESTRUTURA 

Componentes da edificação construídos por elementos que visam garantir 
a estabilidade e segurança da construção, que deve ser projetada e 
executada dentro das normas brasileiras específicas. Durante sua execução, os 
materiais e componentes são submetidos a controle tecnológico, garantindo a 
conformidade do projeto. 

O sistema construtivo adotado para a construção deste edifício consiste em 
uma estrutura de concreto armado convencional, com pilares, vigas e lajes 
maciças. A carga máxima admitida na laje do pavimento tipo é de 150 kg/m². 

VEDAÇÃO 

Sistemas que possuem a finalidade de vedação da edificação, podendo ou 
não conter tubulações de instalações embutidas em seu interior. As vedações 
não são elementos estruturais, apenas dividem os ambientes, podendo assim, 
serem modificadas, caso necessário. 

O sistema de vedação utilizado no empreendimento são blocos cerâmicos 
nas dimensões 9x19x19cm, 12x19x19cm e 19x19x19cm. As variações nos 
tamanhos dos blocos acompanham o projeto de arquitetura executivo do 
edifício. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 8545; ABNT NBR 15270-1; ABNT NBR 15270-2; ABNT NBR 15270-3; ABNT 
NBR 15575-4; ABNT NBR 14321; ABNT NBR 15812-1; ABNT NBR 15812-2; ABNT NBR 
15961-1; ABNT NBR 15961-2; ABNT NBR 6136; ABNT NBR 12118; ABNT NBR 8949 
e ABNT NBR 14322. 
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C) CUIDADOS DE USO 
 Não retirar, alterar seção ou efetuar furos nas passagens de dutos ou 

tubulações em quaisquer elementos estruturais para evitar danos à 
solidez e à segurança da edificação; 

 Não sobrecarregar o peso na laje de piso além dos limites previstos em 
projeto, que são de 150kg/m², sob risco de gerar fissuras ou 
comprometimento dos elementos estruturais; 

 Antes de perfurar as vedações, consultar os projetos de detalhamento 
das instalações apresentados em anexo a este manual, evitando a 
perfuração de tubulações de água, elétricas ou gás; 

 Para melhor fixação de peças ou acessórios, usar apenas parafusos com 
buchas especiais. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Caso seja necessário, combata o mofo com produto químico específico 

e que não danifique os componentes do sistema de vedação; 
 As áreas internas devem ser pintadas conforme recomendações do item 

4.16 deste manual, a fim de evitar envelhecimento, perda de brilho, 
descascamento e eventuais fissuras que possam causar infiltrações. 
Realizar tratamento das fissuras para evitar infiltrações futuras. 
 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 

 Se forem retirados ou alterados quaisquer elementos estruturais como 
pilares, vigas e lajes; 

 Se forem identificadas sobrecargas além dos limites normais de utilização 
previstos nas estruturas. 
 

F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

A)  DESCRIÇÃO DO SISTEMA: 

Trata-se do conjunto de tubos, conexões e outros componentes destinados 
a conduzir água e esgoto dentro do empreendimento. 

A Serca Construtora e Incorporadora executou toda a infraestrutura para o 
funcionamento deste sistema nas unidades privativas, a partir de projeto 
específico. A garantia para estes tipos de instalações inclui serviço e materiais, 
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porém, é de responsabilidade do usuário seguir as instruções sobre uso, 
manutenção e operação de equipamentos. 

ÁGUA FRIA 

A tubulação que alimenta as unidades tem origem na prumada de água 
fria, localizada no hall de serviços. Lá estão instalados os hidrômetros, que vão 
fazer a medição individual de abastecimento de água para cada unidade 
privativa. Após passar pelo hidrômetro, existe uma saída de água para 
abastecer todo o apartamento. 

Na área de serviço, existem três registros instalados acima do tanque. Eles 
representam a divisão do abastecimento de água para o apartamento da 
seguinte forma (da esquerda para direita): o primeiro registro abastece o lavabo 
e o banheiro de serviço; o segundo registro abastece a cozinha e varanda 
gourmet e o terceiro registro abastece todos os banheiros das suítes e a área de 
serviço. Verificar o projeto em anexo a este Manual. 

Caso seja necessária manutenção no apartamento, deve-se desligar 
apenas o registro que atenda o ambiente em questão, mantendo assim o 
abastecimento normal nos ambientes que são atendidos por outro ramal. 

ESGOTO 

As instalações de esgoto se originam nos pontos que coletam os despejos 
líquidos dos lavatórios, vasos sanitários, ralos secos, ralos sifonados, pias e 
tanques, conforme apresentado em projeto anexo a este Manual. 

Dos ramais de coleta, o esgoto segue para as colunas de esgoto através dos 
andares até os coletores, que são conectados à rede pública de esgotos.  

ÁGUA PLUVIAL  

São ramais de tubulação destinados a coletar as águas de chuva, tais como 
os ralos da varanda gourmet e da varanda técnica. 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 levam até o 
sistema público de coleta.  

B)  NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 6493; ABNT NBR 7367; ABNT NBR 8160; ABNT NBR 14486; ABNT NBR 
10569; ABNT NBR 10570; ABNT NBR 15857; ABNT NBR 10281; ABNT NBR 7367; 
ABNT NBR 15575-6; ABNT NBR 9649 e ABNT NBR 12207. 

C)  CUIDADOS DE USO 

EQUIPAMENTOS 
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 Não apertar em demasia os registros, torneiras e misturadores; 
 Para os chuveiros elétricos, atenção às características definidas no item 

4.3 deste manual; 
 Não retirar elementos de apoio (vergalhões) das bancadas, podendo 

sua falta ocasionar quebra ou queda da peça; 
 Não usar esponja de jato abrasivo, palha de aço e produtos que causam 

atritos na limpeza de metais sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças 
e cubas de aço inox em pias, dando preferência ao uso de água, sabão 
neutro e pano macio; 

 Não sobrecarregar as louças sobre a bancada; 
 Não subir ou se apoiar nas louças e bancadas, pois podem se soltar ou 

quebrar, causando ferimentos graves; 
 Durante a instalação de filtros, torneiras e chuveiros, atentar-se ao 

excesso de aperto nas conexões, a fim de evitar danos aos 
componentes; 

 A falta de uso prolongado dos mecanismos de descarga pode acarretar 
em ressecamento de alguns componentes e acúmulo de sujeira, 
causando vazamentos, mau cheiro ou mau funcionamento. Por isso, o 
usuário deverá ficar atento ao programa de manutenção do 
equipamento. 
 

TUBULAÇÃO 

 Não lançar objetos (absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, 
plásticos, algodão, cotonetes, preservativos, etc.) nas bacias sanitárias e 
ralos, pois poderão entupir o sistema; 

 Nunca despejar gordura ou resíduo sólido nos ralos de pias ou lavatórios; 
 Não deixar de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba das 

pias de cozinha; 
 Não utilizar por eventual desobstrução do esgoto, hastes, água quente, 

ácidos ou similares; 
 Banheiros, cozinhas e áreas de serviço sem utilização por longos períodos 

podem desencadear mau cheiro, em função da ausência de água nas 
bacias sanitárias sifonadas e sifões. Para eliminar esse problema, basta 
acionar uma pequena quantidade de água. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente de qualidade às utilizadas pela 
construtora; 

 Manter os registros gerais das áreas molhadas fechados quando da 
ausência do imóvel for por longos períodos. 
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 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 
comprovadamente equivalente. 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 6 meses 

Verificar mecanismos internos da 
caixa acoplada 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

Verificar a estanqueidade dos 
registros 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

Limpar e verificar a regulagem 
dos mecanismos de descarga 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

Limpar os aeradores (bicos 
removíveis das torneiras) 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

Limpar e verificar a regulagem 
dos mecanismos de descarga 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

A cada 1 ano 

Verificar as tubulações de água 
potável para detectar 
obstruções, perda de 

estanqueidade e sua fixação, 
recuperar sua integridade onde 

necessário. 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local/Empresa 

capacitada 

Verificar e se necessário substituir 
os vedantes (anel de vedação) 

das torneiras, misturadores e 
registros de pressão para garantir 
a vedação e evitar vazamentos. 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local/Empresa 

capacitada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5 deste manual, acrescidas de: 

 Danos decorrentes de limpeza inadequada (produtos químicos, 
solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla 
face) em acabamentos dos componentes nos metais sanitários; 

 Danos decorrentes de objetos estranhos no interior do equipamento ou 
nas tubulações que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento; 

 Danos decorrentes de quedas acidentais, mau uso, manuseio 
inadequado, instalação incorreta e erros de especificação em partes 
integrantes das instalações; 

 Danos decorrentes por impacto ou perfurações em tubulações 
(aparentes, embutidas ou revestidas); 

 Instalação e uso incorreto dos equipamentos; 
 Manobras indevidas, com relação a registros e válvulas; 
 Reparos em equipamentos por pessoas não autorizadas pelo serviço de 

Assistência Técnica; 
 Se constatada aplicação ou uso de peças não originais ou inadequadas, 

ou adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do 
fabricante; 
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 Se constatada falta de limpeza nos aeradores, provocando acúmulo de 
resíduos nos mesmos; 

 Se constatada falta de troca dos vedantes (anéis de vedação) das 
torneiras; 

 Instalação de equipamentos ou componentes inadequados em locais 
onde a água é considerada não potável que ocasionem o mau 
funcionamento do produto; 

 Se constatada a retirada dos elementos de apoio (vergalhões) 
provocando a queda ou quebra da peça ou bancadas; 

 Se constatada a aplicação ou uso de peças não originais sem 
autorização prévia do fabricante; 

 Se constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos 
sanitários e ralos, tais como absorventes higiênicos, folhas de papel, 
cotonetes, cabelos, etc. 
 

F)  SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural, pelo uso regular, tais como 

vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos 
de vedação. 
 

4.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A)  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

É o sistema destinado a distribuir a energia elétrica da forma segura e 
controlada em uma edificação, conforme projeto específico elaborado dentro 
de padrões descritos em normas técnicas brasileiras (ABNT) e analisado pela 
concessionária local – ENEL. 

A Serca Construtora e Incorporadora executou toda a infraestrutura elétrica 
nas unidades privativas, a partir do projeto específico. A garantia para estes 
tipos de instalações inclui serviço e materiais, porém, é de responsabilidade do 
usuário seguir as instruções sobre uso, manutenção e operação de 
equipamentos. 

O usuário é o responsável pela aquisição dos equipamentos 
eletroeletrônicos e de luminárias. Antes da compra de aparelhos e 
equipamentos, é recomendado que o usuário certifique-se se a voltagem é de 
220V. Caso não seja, para que o equipamento funcione, será necessário que o 
usuário use um transformador de voltagem na tomada a ser utilizada.  

Na área de serviço do apartamento encontra-se o quadro elétrico que 
controla toda a energia elétrica da unidade privativa. Este é constituído por 
vários circuitos, e alguns estão protegidos pelo DR – diferencial residual. Cada 
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disjuntor atende a pontos específicos, conforme apresentado no quadro a 
seguir.  

*ERRATA: O Ar condicionado do Living está com a legenda do quadro 
equivocada. 

No quadro há a instalação do disjuntor DR – diferencial residual – que ao 
detectar fuga de corrente elétrica em alguma instalação (causada por uma 
sobrecarga ou um curto-circuito) desarma e desliga o circuito 
automaticamente. Essa corrente elétrica é de pequena intensidade, porém que 
pode ser fatal se percorrer o corpo humano. Desta forma, para a maior 
segurança do usuário, esse dispositivo foi instalado junto ao quadro elétrico 

INDICAÇÃO 
NO 

QUADRO 

DEMANDA 
MÁXIMA 

(W) 
DESCRIÇÃO DO CIRCUITO 

01 1.658 Iluminação Serv/Coz/Lav/Liv/Var. 

02 1.346 Iluminação Suíte Master, 02 e 03 

T01 1.500 Tomada Área de serviço 

T02 2.400 Tomada Lavadora/Secadora de roupas 

T03 1.400 Tomadas da Cozinha 

T04 1.500 Tomada Lava-louça 

T05 1.500 Tomada Microondas 

T06 1.200 Tomada Geladeira 

T07 1.200 Tomada Hall. Social/Living/Varanda 

T08 2.000 Tomadas do Home 

T09 900 Tomadas das Suítes 

T10 1.800 Tomadas Banhos 02, 03 e Master 

T11 7.500 Chuveiro Banho de Serviço 

T12 7.500 Chuveiro Banho 03 

T13 7.500 Chuveiro Banho 02 

T14 7.500 Chuveiro Banho Master 

T15 7.500 Chuveiro Banho Master 

T16 814 Ar Condicionado Suíte Master (9.000 BTUs) 

T17 814 Ar Condicionado Suíte 02 (9.000 BTUs) 

T18 814 Ar condicionado Suíte 03 (9.000 BTUs) 

T19 1.251 Ar Condicionado Living (22.000 BTUs)* 
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protegendo os circuitos T01, T02, T03, T04, T05, T10, T11, T12, T13, T14 e T15. Para 
que o DR funcione de forma eficaz, é fundamental que seja feito o aterramento 
no sistema, contendo o fio terra e o dispositivo DR. Caso o DR venha a 
desarmar/deligar algum circuito, o usuário deverá religá-lo. Nunca desative ou 
remova o dispositivo DR, mesmo em caso de desligamentos sem causa 
aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as 
tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa que a instalação 
elétrica apresenta anomalias internas. A desativação ou remoção do disjuntor 
no quadro elétrico significa a eliminação da medida protetora contra choques 
elétricos e risco de vida para os usuários da instalação. 

Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga, por isso, não troque 
seus disjuntores por outros de corrente mais alta (amperagem maior). Caso seja 
necessária a troca de um disjuntor por outro de corrente mais alta, será 
necessária a troca dos fios e dos cabos elétricos por outros de seção maior.  

O tipo de ligação da energia para a unidade privativa deverá ser TRIFÁSICO. 
Para a ligação da energia da unidade privativa, o usuário deverá acompanhar 
as instruções apresentadas no item 7.1. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 6493; ABNT NBR 5410; ABNT NBR 5111; ABNT NBR 5349; ABNT NBR 
5368; ABNT NBR 8120; ABNT NBR 6689; ABNT NBR 13534 e ABNT NBR 5444. 

C)  CUIDADOS DE USO 

       QUADROS DE LUZ E FORÇA 

 Não alterar as especificações dos disjuntores (diferencial, principal ou 
secundários) localizados nos quadros de distribuição das edificações, 
pois estes estão dimensionados em conformidade com a capacidade 
dos circuitos e aderentes às normas brasileiras e possuem a função de 
proteger os circuitos de sobrecarga elétrica. Os quadros deverão possuir 
esquema identificando os circuitos e suas respectivas correntes 
suportadas (amperagem); 

 Não abrir furos nas proximidades dos quadros de distribuição; 
 Utilizar somente equipamentos com resistências blindadas, pois os 

quadros possuem interruptor DR (diferencial residual), que têm 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; 

 Em caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito atingido se 
desligará automaticamente. Neste caso, religar o componente. Caso 
volte a desligar, significa sobrecarga contínua ou curto em algum 



 

29 

 

aparelho ou no próprio circuito, o que torna necessário solicitar análise 
de profissional habilitado; 

 Não ligar aparelhos diretamente nos quadros. 
 Sempre que houver necessidade de manutenção nas instalações 

elétricas, é necessário desligar o disjuntor correspondente ao circuito. 

      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; 

 Todas as tomadas da unidade privativa são de 220V. Não ligar 
equipamentos de 110V; caso seja necessário a ligação em voltagem 
diferente, utilizar um transformador; 

 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. 

       INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Em caso de incêndio, desligue o disjuntor geral do quadro de distribuição; 
 Só instalar lâmpadas compatíveis com a tensão do projeto (220V); 
 Não colocar líquidos ao contato dos componentes elétricos do sistema; 
 Os cabos alimentadores, que saem dos painéis de medição e vão até os 

diversos quadros elétricos, não poderão possuir derivação de suprimento 
de energia; 

 Somente profissionais habilitados deverão ter acesso às instalações, 
equipamentos e áreas técnicas de eletricidade, evitando curto-circuito, 
choque, risco à vida, etc; 

 Não pendurar objetos nas instalações aparentes; 
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 Efetuar limpeza nas partes externas das instalações elétricas (espelho, 
tampas de quadros, etc.) somente com pano seco; 

 A iluminação indireta feita com lâmpadas tende a manchar a superfície 
do forro de gesso, caso esteja muito próxima. Portanto, são necessárias 
limpezas ou pinturas constantes neste local. 
 

D)  MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente. 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 2 meses 

Testar o disjuntor tipo DR 
apertando o botão localizado 

no próprio aparelho. Ao apertar 
o botão, a energia será 

interrompida. Caso isso não 
ocorra, trocar o DR 

Proprietário/Usuário/Empresa de 
manutenção local/ empresa 

capacitada 

A cada 6 meses 
Verificar o aperto dos 

componentes das tomadas e o 
encaixe dos espelhos 

Proprietário/Usuário/Empresa de 
manutenção local 

A cada 1 ano 

Rever o estado de isolamento 
das emendas de fios e, no caso 
de problemas, providenciar as 

correções 

Empresa especializada 

Verificar e, se necessário, 
reapertar as conexões do 

quadro de distribuição 
Verificar o estado dos contatos 

elétricos. Caso possua desgaste, 
substitua as peças (tomadas, 
interruptores, ponto de luz e 

outros) 

A cada 2 anos 
Reapertar todas as conexões 

(tomadas, interruptores, pontos 
de luz e outros) 

Empresa capacitada/ empresa 
especializada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 

 Se evidenciado qualquer mudança no sistema de instalação que altere 
suas características originais; 

 Se evidenciado a substituição de disjuntores por outros de capacidade 
diferente, especialmente de maior amperagem; 

 Se evidenciado o uso de eletrodomésticos que não atendam à 
normalização vigente (antigos), chuveiros ou outros equipamentos 
elétricos sem blindagem, os quais ocasionem o desarme dos disjuntores; 

 Se evidenciado sobrecarga nos circuitos, por causa da ligação de vários 
equipamentos no mesmo circuito; 
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 Se evidenciada a não utilização de proteção individual para 
equipamentos sensíveis; 

 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem realizadas as 
manutenções necessárias. 
 

F)  SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.4. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE INTERFONES 

A)  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 

Sistema de telecomunicação por voz, que compartilha números de linhas 
externas com concessionárias para a realização de chamadas de voz externas. 

INTERFONES 

Sistema que conecta os telefones internos, por meio de uma central, sem 
acesso às concessionárias. 

A Serca Construtora e Incorporadora executou toda a infraestrutura da 
parte telefônica e de interfone para as unidades privativas, a partir do projeto 
específico. A garantia para estes tipos de instalações inclui serviço e materiais, 
porém, é de responsabilidade do usuário seguir as instruções sobre uso, 
manutenção e operação de equipamentos. 

O usuário é o responsável pela aquisição dos equipamentos telefônicos e 
para a contratação da empresa responsável pelo da internet. A construtora 
entregará o aparelho de interfone a título de doação. 

Para as ligações, o usuário deverá acompanhar as instruções apresentada 
no item 7.1. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 5410; ABNT 14306 e ABNT NBR 15465. 

C)  CUIDADOS DE USO 
 Seguir as recomendações dos fabricantes. 

 
D)  MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente; 



 

32 

 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 6 meses 
Verificar o aperto dos 

componentes das tomadas e o 
encaixe dos espelhos 

Proprietário/Usuário/Empresa de 
manutenção local 

 

E)  PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 

 Em caso de acidentes, uso inapropriado ou abusivo dos equipamentos e 
reparos efetuados por pessoas ou empresas não especializadas; 

 Alterações no sistema, infraestrutura, posicionamento e equipamentos 
originalmente instalados; 

 Em caso do não atendimento às especificações do manual do 
fabricante dos equipamentos; 

 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção 
necessária. 
 

F)  SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.5. ANTENA COLETIVA 

A)  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Sistema de captação de sinal via satélite utilizando antena e distribuição 
deste sinal a todas as unidades privadas por meio de cabos. 

A Serca Construtora e Incorporadora executou toda a infraestrutura da 
parte de antena coletiva para as unidades privativas, a partir do projeto 
específico. A garantia para este tipo de instalação inclui serviço e materiais, 
porém, é de responsabilidade do usuário seguir as instruções sobre uso, 
manutenção e operação de equipamentos. 

Para a ligação da antena coletiva e de TV a cabo, será entregue ao usuário 
toda a infraestrutura que permita essa ligação, exceto o cabeamento, que 
deverá ser instalado pela empresa contratada. É recomendado que o 
profissional contratado acompanhe os projetos específicos apresentados nos 
anexos deste Manual. É de responsabilidade do usuário a contratação dos 
serviços após a entrega das chaves. A Serca Construtora e Incorporadora não 
se responsabiliza pela garantia e instruções de uso, manutenção e operação 
das ligações, assim como pela contratação e garantia dos serviços executados 
após a entrega das chaves da unidade. 
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O usuário é responsável pela aquisição dos equipamentos eletroeletrônicos. 
Antes da compra de aparelhos e equipamentos, é recomendado que o usuário 
certifique-se se a voltagem é de 220V. Caso não seja, para que o equipamento 
funcione, será necessário que o usuário use um adaptador de voltagem.  

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

Não existe norma específica na ABNT NBR. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Não reposicionar os pontos de transmissão; 
 Não utilizar os cabos para pendurar objetos; 
 Não ampliar os pontos de transmissão. 

 
D)  MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente; 
 Realizar a manutenção recomendada pelo fabricante. 

 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 6 meses 
Verificar o aperto dos 

componentes dos pontos de 
antena e encaixe dos espelhos 

Proprietário/Usuário/Empresa de 
manutenção local 

A cada 1 ano Verificar a integridade estrutural 
dos componentes e fixações 

Empresa capacitada/ 
empresa especializada 

 
E) PERDA DE GARANTIA 
 Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual. 

 
F) SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA 
 Peças que apresentam desgaste natural pelo tempo de uso. 

 

4.6. SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO 

A)  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Sistema que permite a instalação integrada de equipamentos de áudio e 
vídeo no apartamento na configuração de Home Theater. 

A Serca Construtora e Incorporadora executou a infraestrutura adequada 
para a instalação desse sistema no living e varanda da unidade. Para tanto, foi 
entregue a fiação para a instalação de seis caixas de som no teto desses 
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ambientes. Essa fiação vai do tento a uma caixa de passagem na parede da 
TV do living, conforme projeto em anexo a esse manual. 

Caso haja interesse em instalar esse sistema em sua unidade o usuário 
deverá contratar profissional ou empresa especializada para a aquisição e 
instalação dos equipamentos necessários.  

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

Não há normas técnicas relacionadas com este sistema. 

C)  CUIDADOS DE USO 
 Contratar empresa especializada para a execução do complemento da 

infraestrutura (passagem da fiação); 
 Compra e instalação de equipamentos adequados com empresa 

especializada na área; 
 Demais cuidados de uso deverão ser recomendados pelo fabricante do 

equipamento. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 A manutenção deverá ser feita a partir das recomendações dos 

fabricantes dos equipamentos. 
 

E)  PERDA DE GARANTIA 
 A garantia será dada pela fabricante do equipamento. 

 
F)  SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 As situações não cobertas pela garantia serão apresentadas pela 

fabricante do equipamento. 
 

4.7. AR CONDICIONADO 

A)  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Sistema de condicionamento de ar do ambiente para alterar a temperatura 
e proporcionar conforto térmico. 

A Serca Construtora e Incorporadora executou a infraestrutura adequada 
para a futura instalação de equipamentos de ar condicionado em sua unidade 
conforme projeto específico. A infraestrutura inclui toda a fiação, tubulação e 
acessórios da rede frigorígena. 

Cada unidade tipo conta com quatro pontos individuais para equipamentos 
tipo split. Cada máquina deverá abrigar sua condensadora na varanda técnica 
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da unidade. A distribuição e potência dos equipamentos ficaram da seguinte 
forma: 

LIVING / JANTAR  

 1 ponto individual para equipamento tipo split inverter ou convencional 
 Potência de cada máquina: 18.000 a 22.000BTUs (220V) 

SUÍTE MASTER 

 1 ponto individual para equipamento tipo split inverter ou convencional 
 Potência da máquina: 9.000BTUs (220V) 

SUÍTE 02 

 1 ponto individual para equipamento tipo split inverter ou convencional 
 Potência da máquina: 9.000BTUs (220V) 

SUÍTE 03 

 1 ponto individual para equipamento tipo split inverter ou convencional 
 Potência da máquina: 9.000BTUs (220V) 

 
B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 16401-1, ABNT NBR 16401-2; ABNT NBR 16401-3; ABNT NBR 11215; 
ABNT NBR 10080; ABNT NBR 15627 e ABNT NBR 15627-2 

C)  CUIDADOS DE USO 
 Como se trata de equipamentos não fornecidos pela construtora, estes 

devem ser adquiridos e instalados de acordo com as características 
apresentadas acima; 

 Não efetuar furações em lajes, vigas e pilares para passagem de 
infraestrutura; 

 Para fixação e instalação dos componentes, considerar as 
características do local a ser instalado e os posicionamentos indicados 
em projeto. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Para manutenção, tomar cuidados específicos com a segurança e a 

saúde das pessoas que irão realizar as atividades. Desligar o fornecimento 
geral de energia do sistema; 

 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 
comprovadamente equivalente; 

 Realizar a manutenção recomendada pelo fabricante em atendimento 
à legislação vigente.  
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PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 1 semana Ligar o sistema Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

A cada 1 mês ou menos, 
caso necessário 

Realizar limpeza dos 
componentes e filtros, mesmo 
em período de não utilização 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

A cada 6 meses 

Realizar a manutenção dos 
ventiladores que compõem os 

sistemas de exaustão 
Empresa especializada 

Verificar todos os componentes 
do sistema e, caso detecte-se 

qualquer anomalia, providenciar 
os reparos necessários. 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

 

E)  PERDA DE GARANTIA 
 Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual. 

 
F)  SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA PERDA DE GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.8. EXAUSTÃO MECÂNICA 

A)  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Sistema de exaustão mecânica com o objetivo de renovar o ar do ambiente.  

BANHEIROS 

A Serca Construtora e Incorporadora executou toda a infraestrutura 
necessária para a exaustão do banheiro da suíte 03, lavabo e do banheiro de 
serviço da unidade privativa. Isso porque estes ambientes não possuem 
abertura de ventilação direta (janela), necessitando que se faça a exaustão 
mecânica, promovendo a renovação do ar no ambiente. Toda a execução foi 
feita a partir de projeto específico. 

A Serca Construtora e Incorporadora entregou o aparelho exaustor, 
instalado no forro de gesso destes ambientes. Ao acionar a iluminação do 
ambiente, automaticamente o aparelho exaustor também será acionado, 
promovendo a ventilação mecânica do ambiente. 

A Serca Construtora e Incorporadora dá garantia para este tipo de 
instalação tanto do serviço, quanto dos materiais, porém, é de responsabilidade 
do usuário seguir as instruções sobre uso, manutenção e operação de 
equipamentos, de acordo com as descrições apresentadas a seguir. 
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CHURRASQUEIRA 

A Serca Construtora e Incorporadora executou a infraestrutura que possibilita 
a exaustão coletiva da churrasqueira instalada na varanda gourmet da 
unidade privativa. A execução da instalação do equipamento exaustor foi feito 
a partir de projeto específico. 

A exaustão nas churrasqueiras fará a sucção da fumaça produzida pela 
churrasqueira quando a mesma estiver em uso. O equipamento será entregue 
pela construtora. 

Para utilizar a churrasqueira, o usuário deverá, inicialmente, contatar o 
porteiro e informá-lo sobre o uso. O porteiro deverá então acionar o exaustor, 
localizado na cobertura do edifício. Posteriormente, o usuário deverá abrir o 
dumper, localizado acima da boca da churrasqueira de sua unidade, para 
liberar o fluxo de ar entre sua churrasqueira e o duto de exaustão. Ao finalizar o 
uso da churrasqueira, o usuário deverá fechar o dumper e contatar o porteiro 
para solicitar o desligamento do equipamento. 

IMPORTANTE: Quando a churrasqueira não estiver sendo usada, é 
fundamental que o dumper esteja fechado. Isso impedirá o retorno de fumaça 
de outra unidade e melhorará o desempenho do sistema. Vale ressaltar que o 
sistema foi dimensionado para atender com eficiência o uso simultâneo de 30% 
das churrasqueiras e, para o sistema, um dumper aberto significa churrasqueira 
em uso. 

A Serca Construtora e Incorporadora dá garantia para este tipo de 
instalação tanto do serviço, quanto do equipamento instalado na cobertura do 
edifício, porém, é de responsabilidade do usuário seguir as instruções sobre uso, 
manutenção e operação de equipamentos, de acordo com as descrições 
apresentadas abaixo. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 16401-1; ABNT NBR 16401-2; ABNT NBR 16401-3; ABNT NBER 11215; 
ABNT NBR 10080; ABNT NBR 15627-1 e ABNT NBR 15627-2. 

C)  CUIDADOS DE USO 
 Não obstruir as entradas e saídas de ventilação dos dutos de ar; 
 Manter a limpeza dos componentes conforme especificação do 

fabricante. 
 

D)  MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Somente utilizar peças originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente. 
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E) PERDA DE GARANTIA 
 Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual. 

 
F)  SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.9. REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO E PAREDES 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

AZULEJO/CERÂMICA/PORCELANATO/PASTILHA 

Revestimento que pode ser instalado em áreas secas, molháveis ou 
molhadas, que protege as superfícies, além da sua função decorativa. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 13816; ABNT NBR 138175; ABNT NBR 13818 e ABNT NBR 9817. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Antes de perfurar qualquer peça em paredes, consultar os projetos de 

instalações do apartamento tipo, a fim de evitar perfurações acidentais 
em tubulações e camadas impermeabilizadas; 

 Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos em paredes, utilizar 
parafusos e buchas apropriadas e evitar impacto nos revestimentos, que 
possam causar danos ou prejuízo ao desempenho do sistema; 

 Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, 
escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de 
aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 
pois podem danificar o sistema do revestimento; 

 Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados (não utilize 
removedores do tipo “limpa forno”, por exemplo); 

 Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais pesados, para que não 
haja desgaste excessivo ou provoque danos à superfície do 
revestimento; 

 Somente lavar áreas denominadas molhadas – banheiros e área de 
serviços. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente; 
 Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente ventilado para 

evitar surgimento de fungo ou bolor. 
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PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 1 ano 

Verificar e a existência de peças 
quebradas e providenciar a 

substituição onde for necessário 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

Verificar sua integridade e 
reconstituir os rejuntamentos 
internos e externos dos pisos, 

paredes, peitoris, soleiras, ralos, 
peças sanitárias, bordas de 

banheiras, chaminés, grelhas de 
ventilação e outros elementos 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

A cada 3 anos 

É recomendada a lavagem das 
paredes externas, por exemplo, 
terraços ou sacadas, para retirar 

o acúmulo de sujeira, fuligem, 
fungos e sua proliferação. Utilizar 

sabão neutro para lavagem 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5 deste manual, acrescidas de: 

 Utilização de equipamentos, produtos ou uso do revestimento em 
desacordo com os especificados acima; 

 Impacto em desacordo com o descrito na ABNT NBR 15575, que ocasione 
danos no revestimento; 

 Danos causados por furos para instalação de peças em geral; 
 Uso de máquinas de alta pressão nas superfícies. 

 
F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso.  

 

4.10. VEDAÇÕES FLEXÍVEIS 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Tratamento dado às juntas de assentamento dos materiais cerâmicos e 
pedras naturais (mármores e granitos) para contribuir no desempenho da 
estanqueidade e o acabamento final dos sistemas de revestimentos de pisos e 
paredes, assim como absorver pequenas deformações. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

Não existe norma técnica específica. 
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C) CUIDADOS DE USO 
 Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, utilizar parafusos e 

buchas apropriadas e evitar o impacto nos rejuntes que possam causar 
danos ou prejuízo ao desempenho do sistema; 

 Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados (não utilize 
removedores do tipo “limpa forno”, por exemplo); 

 Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, 
escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de 
aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 
pois podem danificar o sistema de revestimento; 

 Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais pesados, para que não 
haja desgaste excessivo ou danos à superfície do rejunte. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente. 
 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 1 ano 

Inspecionar e, se necessário, 
completar o rejuntamento 
convencional (em azulejos, 

cerâmicas, pedras), 
principalmente na área do box 

do chuveiro e bordas das 
banheiras 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local/empresa 

especializada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 

 Utilização de equipamentos, produtos ou uso do rejunte em desacordo 
com os especificados acima; 

 Impacto em desacordo com o definido na ABNT NBR 15575, que 
ocasione danos no revestimento; 

 Danos causados por furos intencionais para instalação em geral. 
 

F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 
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4.11. REVESTIMENTO DE PAREDES EM ARGAMASSA / FORROS DE 
GESSO 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

REVESTIMENTO DE PAREDES EM ARGAMASSA 

Revestimentos utilizados para regularizar/uniformizar a superfície e auxiliar na 
proteção contra a ação direta de agentes agressivos dos elementos de 
vedação/estruturais, servindo de base para receber outros acabamentos ou 
pintura. 

FORRO DE GESSO ESTRUTURADO ACARTONADO 

Acabamento utilizado como elemento decorativo ou para ocultar 
tubulações, peças estruturais, etc. e que permite alocar os pontos de luz dos 
ambientes e atender aos mais variados projetos de iluminação. 

B)  NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 7206, ABNT NBR 14715-1, ABNT NBR 14715-2; ABNT NBR 12775; ABNT 
NBR 15758-1; ABNT NBR 15758-2; ABNT NBR 15758-3 e ABNT NBR 15846. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, utilizar parafusos e 

buchas apropriadas e evitar impacto nos revestimentos que possam 
causar danos ou prejuízo ao desempenho do sistema; 

 No caso de forros de gesso, não fixar suportes para pendurar vasos, 
televisores ou qualquer outro objeto, pois não estão dimensionados para 
suportar peso. Para fixação de luminárias, verificar recomendações e 
restrições quanto ao peso; 

 Evitar choque causado pela batida de portas; 
 A limpeza das paredes deverá ser feita com uso de pano levemente 

úmido; 
 Nunca molhar o forro de gesso, pois o contato com a água faz com que 

o gesso se descomponha; 
 Evitar impacto no forro de gesso que possa danificá-lo; 
 Manter os ambientes bem ventilados, evitando o aparecimento de bolor 

ou mofo. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente. 
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PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 1 ano 

Repintar os forros dos banheiros 
e áreas úmidas 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

Verificar a calafetação e 
fixação das esquadrias 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

A cada 2 anos 

Revisar a pintura das áreas secas 
e, se necessário, repintá-las 

evitando o envelhecimento, a 
perda de brilho, o 

descascamento e eventuais 
fissuras 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

A cada 3 anos Repintar paredes e tetos das 
áreas secas 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5 deste manual, acrescidas de: 

 Impacto em desacordo com a ABNT NBR 15575, que ocasione danos no 
revestimento; 

 Se mantiver ambiente sem ventilação, conforme cuidados de uso, o que 
poderá ocasionar, entre outros problemas, o surgimento de fungo ou 
bolor; 

 Danos causados por furos ou aberturas de vãos intencionais para 
instalação em geral. 
 

F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.12. REVESTIMENTO E BANCADAS EM PEDRA NATURAL–GRANITO 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

REVESTIMENTO 

Neste empreendimento, são considerados revestimentos em pedra natural, 
no caso o granito, os locais onde existem soleiras nas portas, que dão 
acabamento adequado entre ambientes com diferentes desníveis. Aparecerá 
nas soleiras onde há portas de correr, o trilho de rolagem que é um perfil de 
alumínio encaixado em uma cava feita na própria pedra. O acabamento da 
soleira do guarda-copo da varanda também é feito em granito. Para a sua 
instalação foi seguido um processo normatizado específico. Como se trata de 
pedras extraídas de jazidas naturais, notam-se diferenças de tonalidade e 
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desenho como características naturais e aceitas nestes tipos de revestimentos, 
que receberam tratamento e acabamento específico. 

BANCADAS 

São elementos arquitetônicos para uso e também assumem uma função 
decorativa na unidade. Nas unidades de apartamento tipo padrão da 
Construtora, as bancadas apoiam louças e metais em áreas molhadas como 
nos banheiros, cozinha e varanda gourmet. Foi assumido um tipo de 
acabamento padrão para cada bancada, onde há detalhes como frontão e 
rodamão nas bancadas. Para a sua instalação foi seguido um processo 
normatizado específico, assim como alturas específicas de acordo com o 
projeto arquitetônico do empreendimento. Como se trata de pedras extraídas 
de jazidas naturais, notam-se diferenças de tonalidade e desenho como 
características naturais e aceitas nestes tipos de revestimentos, que receberam 
tratamento e acabamento específico. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 7206 e ABNT NBR 15846. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Antes de perfurar qualquer peça, consultar os projetos de instalações 

entregues, a fim de evitar perfurações acidentais em tubulações e 
camadas impermeabilizadas; 

 Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, utilizar parafusos e 
buchas apropriadas e evitar impacto nos revestimentos que possam 
causar danos ou prejuízo ao desempenho do sistema; 

 Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, 
escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de 
aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 
pois podem danificar o sistema; 

 Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados (não utilize 
removedores do tipo “limpa forno”, por exemplo), que atendam os 
requisitos definidos pela construtora; 

 Não danificar o revestimento durante a instalação de telas de proteção, 
grades ou equipamentos e vedar os furos com silicone, ou produto com 
desempenho equivalente para evitar infiltração; 

 Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais pesados, para que não 
haja desgaste excessivo ou provoque danos à superfície do 
revestimento; 

 Utilizar enceradeira industrial com escova apropriada para a superfície 
ser limpa; 

 Nos procedimentos de limpeza diária de pedras polidas, remover 
primeiro o pó ou partículas sólidas nos tampos das bancadas e balcões. 
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Nos pisos, a remoção deverá ser feita com vassoura de pelo, sem aplicar 
pressão excessiva para evitar riscos e desgastes em revestimento ou 
rejuntes devido ao atrito e, em seguida, aplicar um pano levemente 
umedecido com água, respeitando a solução diluída em produto 
químico, conforme especificação; 

 O contato de alguns tipos de pedras com líquidos podem causar 
manchas; 

 Sempre que possível, utilizar tapetes nas entradas para evitar o volume 
de partículas sólidas sobre o piso; 

 O contato dos revestimentos com graxas, óleo, massa de vidro, tinta, 
vasos de planta poderá causar danos à superfície; 

 Para a recolocação de peças, utilizar a argamassa específica para a 
instalação da pedra e não danificar a camada impermeabilizante; 

 A calafetação em peças de metal e louças deve ser feita com material 
apropriado. Não utilizar massa de vidro, para evitar manchas; 

 Não remover os vergalhões que dão suporte às bancadas. Em caso de 
manutenção ou troca, contatar uma empresa especializada; 

 Somente lavar áreas denominadas molhadas (banheiros e área de 
serviços), conforme a ABNT NBR 15575. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente; 
 Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente ventilado, para 

evitar surgimento de fungo ou bolor; 
 Sempre que agentes causadores de manchas (café, óleo comestível, 

refrigerantes, alimentos, etc) caírem sobre a superfície, limpar 
imediatamente para evitar a penetração do fluído no revestimento e 
consequentes manchas. 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 1 mês 
No caso de peças polidas, 
verificar e, se necessário, 

encerar. 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

A cada 1 ano 

Verificar a integridade e 
reconstruir, onde necessário, os 

rejuntamentos internos e 
externos, respeitando a 

recomendação do projeto 
original ou conforme 

especificação de especialista. 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 
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 Manchas e perda do polimento por contato ou uso de produtos 
inadequados; 

 Danos causados por transporte ou arrastamento de materiais ou objetos; 
 Danos causados por utilização de equipamentos em desacordo com o 

especificado; 
 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção 

necessária; 
 Impacto em desacordo com o definido na ABNT NBR 15575, que 

ocasione danos no revestimento; 
 Danos causados por furos para a instalação de peças em geral. 

 
F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.13. PORTAS DE MADEIRA 

A)  DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Componente construtivo, de madeira, cuja função principal é permitir ou 
impedir a passagem de pessoas, animais, objetos, iluminação e ventilação entre 
espaços ou ambientes. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 10821-1; ABNT NBR 10821-2 e ABNT NBR 10821-3. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Evitar fechamentos abruptos das portas decorrentes de ações de 

intempéries; 
 As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando a 

aplicação de força excessiva; 
 Recomenda-se manter as portas permanentemente fechadas, para 

evitar danos decorrentes de impactos; 
 A limpeza das portas e de seus componentes deve ser realizada com 

pano levemente umedecido. Todo e qualquer excesso deve ser retirado 
com pano seco. Em hipótese nenhuma deverão ser usados detergentes 
que contenham saponáceos, esponjas de aço de qualquer espécie ou 
material abrasivo; 

 Evitar o uso de material cortante ou perfurante na limpeza de arestas ou 
cantos; 

 As portas e os portais não foram dimensionados para suportar a fixação 
de aparelhos esportivos ou equipamentos que causem esforços 
adicionais;  

 Evitar a colocação ou fixação de objetos nas portas. 
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D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente. 
 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 1 ano 

No caso de portas envernizadas, 
recomenda-se um tratamento 

com verniz fosco 
Empresa capacitada/empresa 

especializada 
Verificar falhas de vedação, 

fixação das portas 
Efetuar limpeza geral das portas 

e reaperto dos parafusos 
aparentes 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 

 Se forem instaladas cortinas, persianas, ar condicionado ou qualquer 
aparelho diretamente na estrutura das portas; 

 Se for feita mudança na instalação, acabamento (especialmente 
pintura), entre outras modificações na porta, que altere suas 
características originais; 

 Se for feito corte no encabeçamento (reforço da folha) da porta. 
 

F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.14. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Componente construtivo de alumínio cuja função principal é permitir ou 
impedir a passagem de pessoas, animais, objetos, iluminação e ventilação entre 
espaços ou ambientes.  

IMPORTANTE: Não foi previsto ponto elétrico para automatizar as venezianas 
de enrolar das janelas das suítes.  

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 10821-1; ABNT NBR 10821-2; ABNT NBR 10821-3 e ABNT NBR 13756. 

C) CUIDADOS DE USO 
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 Evitar fechamentos abruptos das esquadrias de correntes de ações de 
intempéries; 

 As esquadrias devem correr suavemente, não devendo ser forçadas; 
 As ferragens devem ser manuseadas com cuidado, evitando aplicação 

de força excessiva; 
 Recomenda-se manter a porta de acesso à laje técnica da suíte 

01permanentemente fechada, evitando danos decorrentes de impacto; 
 A limpeza das esquadrias e de seus componentes deve ser realizada com 

pano levemente umedecido. Todo e qualquer excesso deve ser retirado 
com pano seco. Em hipótese nenhuma deverão ser usados detergentes 
que contenham saponáceos, esponjas de aço de qualquer espécie ou 
material abrasivo; 

 Não remover as borrachas ou massas de vedação, pois essa danificação 
poderá gerar infiltrações; 

 Evitar o uso de material cortante ou perfurante na limpeza de arestas ou 
cantos, para garantir o perfeito funcionamento dos seus componentes; 

 As esquadrias não foram dimensionadas para suportar a fixação de 
aparelhos esportivos ou equipamentos que causem esforços adicionais; 

 Evitar a colocação ou fixação de objetos nas esquadrias; 
 É proibido remover as folhas das esquadrias. Caso haja a necessidade de 

troca de vidros, regulagem, colocação de insulfilmes ou outros serviços, 
solicitar assistência técnica de uma empresa especializada; 
 

IMPORTANTE: Entre as folhas de vidro laminado instaladas no guarda-corpo 
da varanda gourmet há um pequeno vão livre. Caso o usuário feche toda a 
varanda com cortina de vidro, é recomendado que se faça a vedação desse 
vão com silicone ou produto similar, evitando assim que, após o fechamento do 
ambiente, não entre água da chuva por esses vãos. 

 
D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente; 
 As esquadrias modernas são fabricadas com acessórios articuláveis 

(braços, fechos e dobradiças) e deslizantes (roldanas e rolamentos) de 
nylon, que não exigem qualquer tipo de lubrificação, pois as partes 
móveis, os eixos e pinos são envolvidos por uma camada deste material 
especial, autolubrificante, de grande resistência ao atrito e às 
intempéries. 
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PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 3 meses Efetuar limpeza geral das 
esquadrias e seus componentes 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local 

A cada 1 ano ou sempre que 
necessário 

Reapertar os parafusos 
aparentes de fechos, 

fechaduras ou puxadores e 
roldanas 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

Verificar nas janelas Maxim-air a 
necessidade de regular o freio. 
Para isso, abrir a janela até em 
um ponto intermediário (+-30°), 
no qual ela deve permanecer 

parada e oferecer certa 
resistência e movimento 

espontâneo.  Se necessária, a 
regulagem deverá ser feita 

somente por pessoa 
especializada, para não colocar 
em risco a segurança do usuário 

e de terceiros 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local/empresa 

capacitada 

A cada 1 ano 

Verificar a presença de fissuras, 
falhas na vedação e fixação 

das esquadrias e reconstituir sua 
integridade onde for necessário 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 

 Se forem instaladas cortinas ou quaisquer aparelhos, tais como persianas 
e ar condicionado, diretamente na estrutura das esquadrias, ou que 
nelas possam interferir; 

 Se for feita qualquer mudança na esquadria, na sua forma de instalação, 
na modificação de seu acabamento (especialmente pintura) que altere 
suas características originais; 
 

F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.15. VIDROS 

A) DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Sistema de vedação com vidros é utilizado em esquadrias com a finalidade 
de proteger os ambientes de intempéries, permitindo, ao mesmo tempo, a 
passagem de luz. 
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B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 7199; ABNT NBR 11706; ABNT NBR 14698; ABNT NBR 14697; ABNT NBR 
14207; ABNT NBR 14696; ABN NBR 15198; ABNT NBR 14718; ABNT NBR 16015; 
ABNT NBR 9494; ABNT NBR 9493; ABNT NBR 16023; ABNT NBR 7334; ABNT NBR 
9497; ABNT NBR 9498; ABNR NBR 9501; ABNT NBR 9502; ABNT NBR 9503; ABNT 
NBR 9504; ABNT NBR 9492 e ABNT NBR 9499. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Os vidros possuem espessura compatível com a resistência necessária 

para o seu uso normal. Por essa razão, evitar qualquer tipo de impacto 
na sua superfície e nas esquadrias; 

 Não abrir janelas ou portas empurrando a parte de vidro. Utilizar os 
puxadores e fechos; 

 Para limpeza, utilizar somente água e sabão neutro. Não utilizar materiais 
abrasivos, por exemplo, palha de aço ou escovas com cerdas duras. Usar 
somente pano ou esponja macia; 

 No caso de trocas, trocar por vidro de mesma característica (cor, 
espessura, tamanho, etc); 

 Evitar esforços em desacordo com o uso específico da superfície. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente; 
 A limpeza deverá ser feita com uso de pano levemente umedecido e 

aderente às especificações de cuidados de uso; 
 Em casos de quebra ou trinca, trocar imediatamente, para evitar 

acidentes. 

PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 1 ano 

Nos conjuntos que possuam 
vidros temperados, efetuar 

inspeção do funcionamento do 
sistema de molas e dobradiças e 

verificar a necessidade de 
lubrificação 

Empresa especializada 

Verificar o desempenho das 
vedações e fixações dos vidros 

nas esquadrias 

Proprietário/Usuário/Equipe de 
manutenção local/empresa 

capacitada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual, acrescidas de: 

 Se não forem utilizados para a finalidade estipulada. 
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F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.16. PINTURAS, TEXTURAS, VERNIZES 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Acabamento final que visa proporcionar proteção das superfícies ou defeito 
estético. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 15079; ABNT NBR 12554 e ABNT NBR 13245. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Não utilizar produtos químicos na limpeza, principalmente produtos 

ácidos ou cáusticos; 
 Em caso de necessidades de limpeza, jamais utilizar esponjas ásperas, 

buchas, palha de aço, lixas e máquinas com jato de pressão; 
 Nas áreas internas com pintura, evitar a exposição prolongada ao sol, 

utilizando cortinas nas janelas; 
 Para limpeza e remoção de poeira, manchas ou sujeiras, utilizar 

espanadores, flanelas secas ou levemente umedecidas com água e 
sabão neutro. Tomar cuidado para não exercer pressão demais na 
superfície; 

 Em caso de contato com substâncias que provoquem manchas, limpar 
imediatamente com água e sabão neutro; 

 Evitar atrito, riscos ou pancadas nas superfícies pintadas, pois podem 
acarretar remoção da tinta, manchas ou trincas; 

 Manter os ambientes bem ventilados, evitando o aparecimento de bolor 
ou mofo. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 A limpeza deverá ser feita com uso de pano levemente úmido e 

conforme procedimentos específicos; 
 Em caso de necessidade de retoque, deve-se repintar todo o pano da 

parede (trecho de quina a quina ou de friso a friso), para evitar diferenças 
de tonalidade entre a tinta velha e a nova numa mesma parede; 
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PERIODICIDADE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

A cada 2 anos 

Revisar a pintura das áreas secas 
e, se necessário, repintá-las, 

evitando assim o 
envelhecimento, a perda de 
brilho, o descascamento e 

eventuais fissuras 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

A cada 3 anos 

Repintar paredes e tetos das 
áreas secas 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

As áreas externas devem ter sua 
pintura revisada e, se necessário, 

repintada, evitando assim o 
envelhecimento, a perda de 

brilho, o descascamento e que 
eventuais fissuras possam causar 

infiltrações 

Empresa capacitada/empresa 
especializada 

 

E) PERDA DE GARANTIA 

Todas as condições descritas no item 5.1 deste manual. 

F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

4.17. ELEVADORES PRIVATIVOS COM LEITURA BIOMÉTRICA 

A) DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DO SISTEMA 

Conjunto de equipamentos com acionamento eletromecânico destinado 
ao transporte vertical de passageiros ou cargas entre os pavimentos de uma 
edificação. 

O Essência Homeclub conta com cinco elevadores em cada torre, sendo 
quatro sociais e um de serviço e emergência. Os elevadores sociais são todos 
privativos. Para comodidade e segurança dos usuários, os elevadores sociais 
serão entregues com o sistema BioTracking da ThyssenKrupp, que é um leitor 
biométrico de digitais. Esse sistema gerencia as permissões de acesso dos 
usuários dentro do condomínio. 

O detalhamento desse sistema está descrito em documento anexo a esse 
manual. 

Todos os elevadores do empreendimento serão abastecidos pela energia 
do gerador em caso de falta de energia na concessionária ENEL.  

O projeto de elevadores, assim como a sua fabricação e instalação foram 
contratados pela Serca Construtora e Incorporadora e executados pela 
ThyssenKrupp. A construtora dá garantia sobre os serviços e equipamentos 
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conforme apresentado no item 5. O responsável pelo condomínio deverá ficar 
atento às recomendações de uso, operação e manutenção dos 
equipamentos. Consta também em anexo o Manual para maiores informações. 

B) NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

ABNT NBR 16042; ABNT NBR 15537; ABNT NBR 12892; ABNT NBR 5665; ABNT NBR 
5666; ABNT NBR 14712 e ABNT NBR 10928. 

C) CUIDADOS DE USO 
 Em caso de parada repentina do elevador solicitar auxílio externo por 

meio do interfone ou alarme, sem tentar sair sozinho da cabine; 
 Em casos de existência de ruídos e vibrações anormais, comunicar o 

zelador ou responsável pelo condomínio; 
 Evitar escorrer água para dentro do 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 o uso de água para a limpeza das portas dos elevadores; utilizar 
flanela macia ou estopa levemente umedecida com produto não 
abrasivo, adequado para o tipo de acabamento da cabine; 

 Evitar pulos ou movimentos bruscos dentro da cabine; 
 Jamais utilizar os elevadores privativos em caso de incêndio (o elevador 

de segurança poderá ser utilizado em caso de incêndio); 
 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 a digital de segurança, alarme e/ou 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. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 A manutenção é de responsabilidade do condomínio. 

 
E) PERDA DE GARANTIA 
 Não cumprimento dos cuidados de uso. 

 
F) SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA 
 Situações de uso indevido do equipamento. 
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5. GARANTIAS 

Na tabela abaixo estão apresentados os prazos de garantia contratual para 
edifícios em construção ou que tiveram seus projetos de construção 
protocolados para aprovação nos órgãos competentes posteriormente à 
validade da norma ABNT NBR 15575 – (19/07/2013). Para a elaboração desta 
tabela, se teve como fonte os prazos estipulados no guia nacional para a 
elaboração do manual de uso, operações e manutenção das edificações, 
publicado em maio de 2014, Brasília. 

É importante lembrar que a contagem dos prazos de garantia é iniciada a 
partir do auto de conclusão da edificação ou HABITE-SE ou da entrega da obra, 
o que primeiro ocorrer, e não se somam os prazos legais de garantia. 

SISTEMAS, ELEMENTOS, COMPONENTES E 
INSTALAÇÕES 

COBERTURA PELA 
GARANTIA 

PRAZO DE 
GARANTIA 

Fundações, estrutura principal, estrutura 
periférica, contenções e arrimos 

Segurança e 
estabilidade global. 
Estanqueidade de 

fundações e 
contenções. 

5 anos 

Paredes de vedação, estruturas auxiliares, 
estruturas de cobertura, estrutura das 

escadarias internas ou externas, guarda-
corpo, muros de divisa e telhados. 

Segurança e integridade 5 anos 

Equipamentos industrializados.  Instalação 
equipamentos 1 ano 

Sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas, sistema de combate a 
incêndio, pressurização das escadas, 

iluminação de emergência, sistema de 
segurança patrimonial. 

Instalação 
equipamentos 1 ano 

Instalação elétrica – 
tomadas/interruptores/disjuntores/ 

fios/cabos/eletrodutos/caixas e quadros 

equipamentos 1 ano 

instalação 3 anos 

Instalações hidráulicas e gás – prumadas de 
água fria, tubos de queda de esgoto, 

colunas de gás. 

Integridade e 
estanqueidade 5 anos 

Instalações hidráulicas e gás 
coletores/ramais/louças/caixas de 

descarga/bancadas/metais 
sanitários/sifões/ligações 

flexíveis/válvulas/registros/ralos/tanques 

equipamentos 1 ano 

instalação 3 anos 

Impermeabilização Estanqueidade 5 anos 
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Esquadria de madeira Empenamento 
Descolamento Fixação 1 ano 

Esquadrias de alumínio 

Partes móveis 1 ano 

Borrachas, escovas, 
articulações, fechos e 

roldanas 
2 anos 

Perfis de alumínio, 
fixadores e revestimentos 

em painel de alumínio 
5 anos 

Fechaduras e ferragens em geral Funcionamento 
Acabamento 1 ano 

Revestimentos de paredes, pisos tetos 
internos e externos em 

argamassa/componentes de gesso 
acartonado 

Fissuras 2 anos 

Estanqueidade de 
fachada e pisos 

molháveis 
3 anos 

Má aderência do 
revestimento e dos 

componentes do sistema 
5 anos 

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

Revestimentos soltos, 
gretados, desgaste 

excessivo 
2 anos 

Estanqueidade de 
fachada e pisos 

molháveis 
3 anos 

Forros de gesso 

Fissuras por 
acomodação dos 

elementos estruturais da 
vedação 

1 ano 

Pintura/verniz (interna/externa) 

Empolamento, 
descascamento, 

esfarelamento, alteração 
de cor ou deterioração 

de acabamento 

2 anos 

Selantes, componentes de juntas e 
rejuntamentos Aderência 1 ano 

Vidros Fixação 1 ano 

 

5.1. PERDA DE GARANTIA 

A lista abaixo representa a especificação da perda de garantia geral, que 
vale para todos os sistemas. Se trata de um complemento às recomendações 
descritas para cada sistema no item 4, que é de extrema importância que 
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também seja considerado pelo usuário, pois poderá acarretar na perda da 
garantia do imóvel. 

 Caso haja reforma ou alteração que comprometa o desempenho de 
algum sistema das áreas comuns, ou que altere o resultado previsto em 
projeto para o edifício, áreas comuns e privativas; 

 Caso haja mal uso ou não forem tomados os cuidados de uso; 
 Caso seja realizada limpeza inadequada; 
 Caso não seja implantado e executado de forma eficiente o Programa 

de Manutenção de acordo com a ABNT NBR 5674 – Manutenção de 
edificações – requisitos para o sistema de gestão de manutenção, ou 
apresentada a efetiva realização das ações descritas no plano; 

 Caso os proprietários não permitam o acesso do profissional destacado 
pela Serca Construtora e Incorporadora às dependências de suas 
unidades ou às áreas comuns, quando for o caso de proceder á vistoria 
técnica ou os serviços de assistência técnica; 

 Caso sejam danificadas irregularidades em eventual vistoria técnica e as 
providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou 
do condomínio; 

 Caso seja realizada a substituição de qualquer parte do sistema com uso 
de peças, componentes que não possuam características de 
desempenho equivalente ao original entregue pela Serca Construtora e 
Incorporadora; 

 Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que 
dispõem o Manual do Usuário, Manual do Síndico e a ABNT NBR 5674, no 
que diz respeito à manutenção correta para edificações em uso ou não; 

 Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso 
fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia 
concedida; 

 Se houver danos por mau uso, não respeitando os limites admissíveis de 
sobrecarga nas instalações e estruturas (limite de 150Kg/m²). 

IMPORTANTE: Não será coberta pela garantia peças que apresentem 
desgaste natural pelo tempo ou uso. 

  



 

56 

 

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Dentro dos prazos de garantias, podem ser necessários reparos nas áreas 
privativas. A Serca Construtora e Incorporadora é responsável pela prestação 
dos serviços de assistência técnica, quando solicitada. Portanto, ao constatar 
alguma anormalidade (anomalia), o usuário deverá entrar em contato com a 
Assistência Técnica da Serca Construtora e Incorporadora através do telefone, 
e-mail, carta ou de forma presencial.  

 Endereço: Avenida T2, nº 1609, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP 74.215-
010. 

 Telefone: (62) 3251-8778  
 E-mail: serca@sercaconstrutora.com.br 

A Assistência Técnica informará o engenheiro responsável pela obra sobre a 
visita técnica a ser realizada, onde a mesma será agendada por ele junto ao 
usuário em data e horário que atendam ambas as partes. É fundamental que 
nessa visita o proprietário ou usuário esteja presente para apresentar o problema 
e esclarecer dúvidas. O engenheiro avaliará se a solicitação do cliente se é 
procedente ou improcedente. 

Caso a solicitação seja procedente, e estiver dentro do prazo de garantia, 
o engenheiro é o responsável pelos reparos ou providências necessárias. Neste 
caso, será feita uma programação para a execução do serviço e o serviço será 
agendado junto ao usuário. A execução deverá acontecer apenas em horário 
comercial e de acordo com o regulamento interno do condomínio e a partir da 
sequência de encaminhamento de solicitações na construtora, exceto em caso 
de extrema urgência que impeça o uso do cômodo ou imóvel. Para a 
execução do serviço, é fundamental a presença do usuário ou responsável no 
imóvel. 

Caso a solicitação seja improcedente e não estejam enquadrados nas 
condições da garantia, poderá ser cobrada uma taxa de visita, além de que a 
Serca Construtora e Incorporadora fica isenta da responsabilidade de corrigir tal 
problema. Vale lembrar que o uso inadequado e/ou a falta de manutenção 
preventiva acarretará na perda da garantia. 

A Serca Construtora e Incorporadora se coloca a inteira disposição para o 
Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de dúvidas 
referentes à manutenção e garantia apresentados neste manual nos itens 4 e 5 
deste Manual. 
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7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Ao receber sua unidade é de responsabilidade do usuário o acionamento 
de alguns serviços de utilidade pública. Seguem abaixo as orientações e 
contatos de algumas empresas. 

 EMPRESA TELEFONE RESPONSABILIDADE 
DO USUÁRIO 

ÁGUA/ESGOTO SANEAGO 115 
Sistema entregue 

em pleno 
funcionamento 

ENERGIA ENEL 0800 62 01 96 Solicitar a ligação 
TRIFÁSICA 

TELEFONE / 
TV A CABO / 

INTERNET 

Toda a tubulação necessária para a utilização do 
sistema de telefone, TV a cabo, antena coletiva e 

ligação da internet está executada, sendo necessário 
entrar em contato com a prestadora de serviço 

escolhida pelo condomínio para que esta finalize a 
instalação do cabeamento e dos equipamentos 

adequados. 

GÁS 

Toda a infraestrutura necessária para a utilização do 
sistema de gás está executada, sendo necessário entrar 
em contato com a prestadora de serviço escolhida pelo 
condomínio para que esta finalize o abastecimento de 

gás da unidade. 

 

7.2. SERVIÇOS DE MUDANÇA E TRANSPORTE 

A mudança dos ocupantes das unidades privativas deverá contemplar 
planejamento e atender ao regulamento interno do condomínio, respeitar os 
limites de espaços e capacidade de cargas por onde serão transportados os 
móveis e outros objetos (dimensões dos vãos e espaços, escadarias, rampas, 
portas, passagens, capacidade dos elevadores, etc.). 

7.3. DECORAÇÃO 

 No momento da decoração, verificar as dimensões dos ambientes e 
espaços no projeto de arquitetura, para que transtornos sejam evitados 
no que diz respeito à aquisição de mobília e/ou equipamentos com 
dimensões inadequadas. Atentar, também, para a disposição das 
janelas, portas, pontos de luz, tomadas e interruptores; 
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 A colocação de telas e grades em janelas ou envidraçamento da 
varanda deverá respeitar o estabelecido na convenção e no 
regulamento interno do condomínio; 

 Não encostar o fundo dos armários nas paredes para evitar a umidade 
proveniente da condensação. É aconselhável a colocação de um 
isolante, como chapa de isopor, entre o fundo do armário e a parede; 

 Nos armários e nos locais sujeitos à umidade (sob as pias), utilizar sempre 
revestimento impermeável; 

 Ao executar armários embutidos sob as pias de banheiros e cozinha, 
instruir os profissionais que montarão os armários para não baterem ou 
retirarem os sifões e ligações flexíveis, evitando vazamentos; 

 Para fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas, saboneteiras, 
papeleiras, suportes, etc.) que necessitem de furação nas paredes, é 
importante tomar os seguintes cuidados: 

- Observar se o local escolhido não é passagem de tubulações 
hidráulicas, conforme detalhado nos projetos de instalações hidráulicas; 

- Evitar perfuração na parede próxima ao quadro de distribuição e nos 
alinhamentos verticais de interruptores e tomadas, para evitar acidentes 
com fios elétricos; 

- Para furação em geral, utilizar, de preferência, furadeira e parafusos 
com bucha. Atentar para o tipo de revestimento, bem como sua 
espessura, tanto para parede quanto para teto e piso; 

- Na instalação de armários sob as bancadas de lavatórios, cozinha e 
área de serviço, deve-se tomar muito cuidado para que os sifões e suas 
ligações flexíveis não sofram impactos, pois as junções podem ser 
danificadas, provocando vazamentos. 

7.4. MODIFICAÇÕES E REFORMAS 

Caso sejam executadas reformas nas áreas privativas, é importante que se 
tomem os seguintes cuidados: 

 O edifício foi construído a partir de projetos elaborados por empresas 
especializadas, obedecendo à legislação brasileira e às normas técnicas. 
A construtora e incorporadora não assume responsabilidade sobre 
mudanças (reformas) após a entrega das chaves. Esses procedimentos 
acarretam perda da garantia; 

 Alterações das características originais podem afetar os seus 
desempenhos estrutural, térmico e acústico dos sistemas do edifício, etc. 
Portanto, devem ser feitas sob orientação de profissionais/empresas 
especializadas para tal fim.  



 

59 

 

 Consulte sempre um profissional habilitado tecnicamente para avaliar as 
implicações nas condições de estabilidade, segurança, salubridade e 
conforto, decorrentes de modificações efetuadas; 

 As reformas deverão seguir as diretrizes das normas da ABNT referentes 
aos sistemas que sofrerão alterações; 

 As reformas somente deverão ocorrer em consonância com a norma 
ABNT NBR 16280 específica sobre a gestão das reformas; 

 Após as reformas, os manuais da edificação deverão ser adequados 
conforme determina a ABNT NBR 14037. 

Para reformas de unidades privativas, vale lembrar as seguintes observações: 

1- Antes do início da obra de reforma: 
Encaminhar ao responsável legal da edificação o plano de reforma e as 
documentações necessárias que comprovem o atendimento à 
legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de 
reformas. 

2- Durante as obras de reforma: 
Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da 
segurança e para que atenda a todos os regulamentos. 

3- Após as obras de reforma: 
Atualizar o conteúdo do manual de uso, operação e manutenção do 
edifício e o manual do proprietário, nos pontos em que as reformas 
interfiram conforme os termos da ABNT NBR 14037.  

7.5. SEGURANÇA 

Serão apresentadas algumas recomendações básicas para situações que 
requerem providências rápidas e imediatas, visando à segurança pessoal e 
patrimonial dos condomínios e usuários, no momento de entrega do 
empreendimento. 

Ressaltamos a importância da divulgação das recomendações de 
segurança do Corpo de Bombeiros, concessionárias, fabricantes e prestadores 
de serviços aos usuários. 

A) INCÊNDIO 
 Em caso de princípio de incêndio: 

1) no caso de princípio de incêndio, ligar para o Corpo de Bombeiros e 
acionar o alarme de incêndio. Automaticamente, os membros da 
brigada de incêndio devem entrar em ação. Dirigir-se às rotas de 
fuga; 

2) desligar o gás; 
3) desligar as chaves ou disjuntores gerais de energia; 
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 Em situações extremas, mantenha a calma e siga as orientações da 
brigada de incêndio. 
 

B) VAZAMENTOS DE GÁS 
 Caso seja verificado vazamento de gás em algum aparelho, como fogão 

ou aquecedor de água, fechar imediatamente os registros de segurança 
do equipamento e da área; 

 Manter os ambientes ventilados, abrir as janelas e portas, não utilizar 
nenhum equipamento elétrico nem acionar qualquer interruptor; 

 Informar ao zelador ou síndico do empreendimento e acionar a 
concessionária competente, fornecedor dos equipamentos ou Corpo de 
Bombeiros para providências de situação do problema. 
 

C) VAZAMENTOS EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS 
 No caso de algum vazamento em tubulação de água quente ou água 

fria, a primeira providência a ser tomada é fechar os registros 
correspondentes. Caso perdure o vazamento, fechar o ramal 
abastecedor da unidade. Quando necessário, avisar a equipe de 
manutenção local e acionar imediatamente uma empresa 
especializada. 
 

D) ENTUPIMENTOS EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 
 No caso de entupimento na rede de coleta de esgoto e águas pluviais, 

avisar a equipe de manutenção local e acionar imediatamente, caso 
necessário, uma empresa especializada em desentupimento. 
 

E) CURTO-CIRCUITO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 No caso de algum curto-circuito, os disjuntores (do quadro de comando) 

desligam-se automaticamente e consequentemente as partes afetadas 
pela anormalidade. Para corrigir, voltar o disjuntor correspondente à sua 
posição original. Mas, antes, verifique a causa do desligamento do 
disjuntor. Chamar imediatamente a empresa responsável pela 
manutenção das instalações do condomínio, por intermédio do zelador 
ou síndico do empreendimento; 

 No caso de curto-circuito em equipamentos ou aparelhos, desarmar 
manualmente o disjuntor correspondente ou a chave geral; 

 No caso de ausência prolongada, por exemplo, em viagens, desligar a 
rede elétrica da unidade. 
 

F) INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES 
 No caso de parada súbita do elevador, o funcionário do condomínio 

deverá acionar a empresa responsável pela manutenção e 
conservação do elevador ou o Corpo de Bombeiros, quando necessário; 
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 O nome e telefone da empresa responsável pelo atendimento de 
emergência deverão estar disponíveis em local de fácil acesso. Para 
identificação, informar o endereço do condomínio e/ou elevador que 
está com problema; 

 Como o empreendimento possui gerador de energia que auxilia todos os 
três elevadores do empreendimento, no caso de falta de abastecimento 
elétrico pela concessionária, os elevadores funcionarão normalmente 
em caso de falta de abastecimento de energia elétrica; 

 Para sua segurança, seguir as instruções da empresa responsável pela 
manutenção e conservação dos elevadores. 
 

G) SISTEMA DE SEGURANÇA 
 No caso de intrusão, tentativa de roubo ou assalto, seguir as 

recomendações da empresa de segurança especializada, quando 
houver, ou acionar a polícia. 

7.6. ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DO USUÁRIO 

É de responsabilidade da Serca Construtora e Incorporadora o fornecimento 
do Manual do Usuário ao responsável pela unidade privativa. Quando houver 
alteração na fase de uso ou modificações e reformas, o usuário é o responsável 
pela atualização e renovação deste documento. 

Para a atualização do manual, o documento deve indicar de forma 
destacada ao proprietário a obrigatoriedade e a responsabilidade pela 
atualização de seu conteúdo quando da realização de modificações na 
unidade privativa em relação ao originalmente entregue pela construtora e 
incorporadora e documentar no manual original, além de: 

 Expressar que a atualização deve necessariamente incluir a revisão e 
correção de todas as descrições técnicas e projetos da unidade, além 
da revisão do manual; 

 Informar que a atualização do manual pode ser feita de forma de 
encartes que documentem a revisão de partes isoladas, identificando, 
no corpo do manual, os itens revisados, ou na forma de uma nova 
estrutura, dependendo da intensidade das modificações realizadas na 
edificação; 

 Informar que a atualização do manual é um serviço técnico, que deve 
ser realizado por empresa ou responsável técnico; 

 Recomendar ao responsável legal da edificação que as versões 
desatualizadas do manual sejam claramente identificadas como fora de 
utilização, devendo, porém, ser guardadas como fonte de informações 
sobre a memória técnica da edificação. 



 

62 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Serca Construtora e Incorporadora agradece pela preferência em adquirir 
nossos produtos e esperamos atendê-los sempre da melhor forma. Estaremos 
sempre prontos para esclarecer dúvidas, atender sugestões e ouvi-lo, caso 
tenha alguma reclamação. 

Esperamos tê-lo como cliente não só neste, como também nos próximos 
empreendimentos da empresa. 

Mais uma vez, obrigado. 
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9. LISTA DE ANEXOS 

1. Normas e Definições 
2. Projetos apartamento TIPO 

2.1. Projeto Layout 
2.2. Projeto Estrutural 
2.3. Projeto Alvenaria / Portas 
2.4. Projeto Hidrossanitário / Gás 
2.5. Projeto Elétrico / Telefônico / Antena 
2.6. Projeto Luminotécnico / Interruptores 
2.7. Projeto caixas de som 
2.8. Projeto de Ar Condicionado / Ventokit 
2.9. Projeto Forro de Gesso 
2.10. Revestimento de Piso / Bases / Soleiras 
2.11. Revestimento de Parede / Rodapé 
2.12. Descrições técnicas 

3. Lista de Imagens – Tubulações hidráulicas embutidas na alvenaria 
4. Manual do sistema de biometria dos elevadores - Biotracking 

 

 

 

 

 

 

 

 


