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RESUMO 

 

O Manual do Proprietário funciona como um guia de instruções para ajudar o proprietário a 

preservar sua edificação e evitar patologias decorrentes de mau uso. É um item indispensável, 

pois por meio dele é possível compreender a edificação, mesmo sem ter acompanhado a 

execução da obra. O manual traz informações como: os métodos construtivos, manutenções, 

uso, limpeza, garantias e outras informações. Com isso, percebe-se a relevância do 

proprietário em possuir o manual. Tendo isso em vista, o presente trabalho tem por objetivo 

incentivar os construtores a realizarem um manual, independente do porte da obra, o qual 

utilizará a NBR 14037/11 como principal ferramenta, pois é o documento que fornece as 

diretrizes para a realização do mesmo. Como estudo de caso, foi realizado parte de um 

manual, pois para a sua realização é necessário acompanhar a obra até o final e no momento 

encontra-se na metade. No manual em questão, foram demonstradas as principais informações 

que deve conter, de maneira simplificada, objetivando motivar o construtor a confeccioná-lo.  

Palavras-chave: Construtor. Patologia. Proprietário.  

 

THE IMPORTANCE OF THE OWNER'S MANUAL AND ITS PRINCIPAL 

REQUIREMENTS ACCORDING TO NBR 14037/11 

 

ABSTRACT 

 

The owner's manual works as an instruction guide to help the owner to preserve his building 

and prevent pathologies based on misuse, it’s indispensable because with it, it’s possible to 

understand the edification made without the execution of the construction. The manual 

includes information such as: construction methods, maintenance, use, cleaning, warranty and 

other information. With this study, it is possible to realize a relevance for an owner to own the 

manual. This work had the objective of encourage builders constructing a work of the manual, 

regardless of the size of the construction, the NBR 14037/11 was used as the main tool, since 

it is the one who provides the guidelines for the accomplishments. Since a case study was 

carried out manually, for the accomplishment of the present work, it is necessary to 

accompany the construction until the end, which in the moment is half way done. In the 

Manual in question have been demonstrated main information that should contain in a 

simplified way with the purpose of motivating the builder to make it. 

Keywords: Builder. Pathology. Owner 



 

1. INTRODUÇÃO  

 

É visível o crescimento econômico que o Brasil enfrentou na década de 2000, com ele 

veio o crescimento no setor imobiliário e de construção. Segundo Matos (2007), o 

crescimento foi estimulado por uma economia estável, política de crédito liberal e juros 

baixos. Com isso, começaram a surgir pequenas empresas informais, muitas não eram 

especializadas em construção, tendo em vista somente o lucro, com qualidade escassa e com 

documentações incompletas perante a necessidade do proprietário do imóvel.  

Atualmente, enfrenta-se um cenário diferente de alguns anos atrás, de acordo com o 

PIB (Produto Interno Bruto) da Construção civil, 2014, 2015 e 2016 estiveram negativos, 

obtendo melhora somente em 2017, esses momentos negativos estão diretamente ligados aos 

momentos instáveis da política nacional. 

Além disso, o consumidor está cada vez mais exigente na hora de realizar a compra de 

um imóvel, assim algumas empresas se tornaram mais analíticas e começaram a investir em 

métodos para conquistar e garantir a segurança ao proprietário do imóvel. Um dos maiores 

exemplos de garantia para o consumidor é o Manual do Proprietário.  

De acordo com Maffei (2017), o manual é um guia de instruções que tem o objetivo de 

auxiliar o uso de algo, correção de problemas ou estabelecimento de procedimentos de 

trabalho. O manual existe para auxiliar o consumidor a operar um equipamento, objeto, 

software ou ferramenta. Geralmente, vem com ilustrações, para melhorar a compreensão.  

Por exemplo, quando se compra um carro zero, um eletrodoméstico, um eletrônico ou 

qualquer outro produto pode-se observar a existência de um manual para auxiliar o 

consumidor de como utilizar, contato de fornecedores, os seus componentes e pequenos 

reparos, pois, ainda segundo a autora, esse tipo de indústria compreende a importância para o 

consumidor das informações fornecidas no manual. O que não deve ser diferente para uma 

edificação, visto que os dados contidos no manual são de grande importância para o 

consumidor, em que se considera que o consumidor é leigo e necessita dessas informações 

para garantir a preservação do imóvel, prolongando sua vida útil. 

Segundo a ABNT NBR 15575-1/13, a vida útil é o intervalo de tempo entre o uso ou 

operação até o momento em que a edificação não desempenha mais sua função. Ainda 

segundo a norma, cada sistema construtivo tem um tempo mínimo de serviço, por exemplo, a 

estrutura deve durar no mínimo cinquenta anos, entende-se que a estrutura desempenhará seu 

trabalho durante esse tempo, mantendo suas características estruturais e funcionais. Esse tipo 

de informação somente pessoas especializadas possuem, portanto, se houver a 
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disponibilização de um manual, o consumidor passará a compreender como funciona e sua 

obra. 

Segundo Maffei (2017), a fase de maior duração da edificação é a fase do uso e 

operação, na qual podem ocorrer reformas, adaptações e manutenções, porém não é dada 

muita importância para esta fase. Logo, ocorrem patologias devido à falta de uma orientação 

dos sistemas construtivos adequados. Percebe-se a elevada necessidade de um manual, 

podendo recorrer ao mesmo em diversas ocasiões, por exemplo: o método construtivo, 

algumas informações de como preservar a estrutura, reparos a serem feitos de patologias 

decorrentes do tempo etc. Deixando, assim, o consumidor ciente de que todas essas 

informações são de suma importância, visto que as edificações não são apenas estrutura, mas 

sim uma realização pessoal que o consumidor estima que dure por muito tempo. 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078/90, capítulo III, art. 

6, é direito do consumidor a divulgação sobre a utilização correta dos produtos e serviços, que 

deve ser entregue em um manual com linguagem didática e com ilustrações juntamente com o 

termo de garantia. Ainda no CDC, os artigos 12, 26 e 39 discorrem sobre a responsabilidade 

do consumidor e do fabricante a respeito do produto a ser oferecido.  

 Com base no exposto, este trabalho foi realizado após presenciar diversos problemas 

envolvendo os proprietários das edificações e patologias consequentes de mau uso, problemas 

esses que, muitas vezes, o construtor não teria a responsabilidade de resolver se houvesse um 

manual em que o proprietário pudesse consultar. Assim, o objetivo primordial é motivar os 

construtores a realizarem o Manual do Proprietário, a fim de estreitar a relação entre o 

proprietário e a empresa.  

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica a respeito do 

Manual do Proprietário, ressaltar como e para que ele deve ser utilizado e evidenciar a 

importância que o mesmo tem dentro do mercado imobiliário e da construção civil. Será 

desenvolvido também um estudo de caso, em que será confeccionado parte de um Manual do 

Proprietário apenas para destacar as partes importantes da NBR 14037/11, bem como motivar 

a confecção do manual e entregá-lo ao proprietário.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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2.1.1 Conceituação 

 

Segundo a NBR 14037/11, Manual do uso, operação e manutenção, conhecido 

também como manual do proprietário, é “documento que reúne as informações necessárias 

para orientar as atividades de conservação, uso e manutenção da edificação e operação dos 

equipamentos” (ABNT, 2011, p. 2). 

A NBR 14037/11, “Esta Norma estabelece o conteúdo a ser incluído no Manual de 

operação, uso e manutenção das edificações, com recomendações para sua elaboração e 

apresentação.” (ABNT, 2011, p. 2). Segundo a norma, o manual tem a função de orientar 

sobre as características técnicas da edificação, especificar procedimentos para o melhor 

aproveitamento do imóvel, informar sobre serviços de manutenção, prevenir patologias 

decorrentes de falhas e acidentes seguidas do mau uso da edificação e, assim, contribuir para 

que haja uma maior durabilidade do imóvel.  

Maffei (2017) esclarece que o manual significa um guia de instruções que é utilizada 

para se realizar o uso correto e manutenção de um produto bem como a correção de 

adversidades. O manual é oferecido ao cliente como uma forma de suporte para eventuais 

duvidas e problemas, logo o manual contém descrições dos sistemas utilizados para a 

construção do produto. 

 

No manual, o usuário encontra informações precisas sobre modo de 

funcionamento dos mais diversos sistemas do edifício, como instalações 

elétricas e hidráulicas, incêndio, piscinas etc.; componentes da edificação; 

prazos de garantias; contato de fornecedores; equipamentos e materiais 

utilizados; inventário de mobiliário; entre outros (MAFFEI, 2017, p. 2). 

 

2.1.2 Importância do Manual do Proprietário 

 

Para Maffei (2017), o manual é de grande importância, pois ele instrui o proprietário 

sobre o modo de utilização, conservação e manutenção preventiva do imóvel. Logo, o mesmo 

vem para orientar o proprietário a tomar o devido cuidado na edificação e evitar práticas 

inadequadas que podem causar descontentamento no cliente e aborrecimentos para a 

construtora. A manutenção é primordial para a conservação do imóvel, porém a mesma não 

deve ser realizada de forma improvisada e sem orientação. 

Segundo Aguilera e Novaes (2004), o Manual do Usuário ajuda na utilização correta 

da edificação, contendo informações sobre o uso, as características construtivas, os materiais 
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utilizados, as informações técnicas de projeto, os principais cuidados durante a limpeza e as 

garantias, orientando sobre os direitos e deveres dos usuários.  

De acordo Pina (2013), algumas das manifestações patológicas ocorrem após a 

ocupação do proprietário, por falta da leitura do manual ou da ausência do mesmo. Por 

exemplo: sobrecargas não previstas no projeto, alterações estruturais devido a reformas, 

utilização de produtos indevidos na limpeza, falta de manutenção na edificação etc. 

 

2.1.3 Aspectos legais segundo o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor 

(PROCON) 

 

 Segundo Favoreto (2018), advogado do Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON) da unidade de Mandaguari-PR, não há um órgão que fiscalize a 

entrega do Manual do Proprietário, ficando a cargo do PROCON ou do próprio proprietário, 

visto que ele tem direito de abrir uma reclamação neste mesmo órgão, caso não seja efetuada 

a entrega do manual.  

Ainda segundo o referido autor, o proprietário tem direitos, por exemplo, a reexecução 

de serviços. Caso seja provado vícios causados pelo próprio proprietário, o Código do 

Consumidor (CDC) reconhece sua vulnerabilidade, deste modo, a construtora tem o dever 

com o proprietário. Porém, se for feita a entrega do manual, realizada as perícias necessárias e 

é possível provar os vícios causados pelo próprio proprietário, sendo assim, a construtora não 

tem o dever com o proprietário.  

 

2.1.4 Patologias  

 

De acordo com Pina (2013), há vários modos de ocorrer manifestações patológicas, 

por exemplo, as que são adquiridas conforme o uso da edificação, prejudicando o desempenho 

desta. Uma maneira de evitar as patologias é realizando a manutenção periódica da edificação, 

que é um processo que ajuda a proteger e melhorar o funcionamento da construção e a mesma 

deve ser feita pelo mesmo construtor e repassada no Manual do Proprietário.  

Pina (2013) cita as principais patologias ocasionadas por proprietários, sendo elas: 

 Limpeza indevida da calha: se o proprietário faz a limpeza inadequada, jogando a 

sujeira no ralo, obstrui o condutor empossando a laje e, assim, causando infiltrações; 
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 Limpeza de entupimentos na tubulação da cozinha: geralmente, o usuário joga soda 

cáustica ou água quente para desentupir a tubulação, o que acaba danificando o PVC; 

 Instalação de antenas: se o usuário não tem informação se a laje é impermeabilizada e 

rompe essa barreira, acaba por comprometer a estanqueidade da impermeabilização; 

 Limpeza de fachada: caso não haja manutenção no revestimento da fachada pode 

ocorrer infiltrações e desplacamento por falta de rejunte. 

   

2.1.5 Composição do manual segundo a NBR 14037/11 

 

Segundo a NBR 14037/11, Manual de Uso, Operação e Manutenção, há algumas 

maneiras para se elaborar um manual e a norma vem para orientar o construtor. Há vários 

requisitos a serem seguidos, de acordo com a norma, o primeiro deles é a linguagem utilizada, 

que deve ser escrita de forma simples e direta. A NBR 14037/11 recomenda a utilização de 

ilustrações, desenhos esquemáticos, fotografias e tabelas, a fim de facilitar a visualização e 

compreensão do possível proprietário. 

A norma ainda pontua que as informações, que serão inseridas no manual, devem ser 

apresentadas de forma didática e organizada. O detalhamento do manual vai de acordo com a 

complexidade do imóvel. O Manual do Proprietário deve ser entregue por meio físico e por 

meio eletrônico e pode ser dividido em capítulos e subdividido em itens, conforme a tabela 1, 

a seguir, e a definição de cada item, respectivamente. 
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Tabela 1 – Disposição dos conteúdos 

Capítulo Subdivisões

Índice

Introdução

Definições

2 - Garantias e assistência técnica
Garantias e assistência técnica

3 - Memorial descritivo

Relação de fornecedores

Relação de projetistas

Serviços de utilidades pública

Sistemas hidrossanitários

Sistemas eletroeletrônicos

Sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas

Sistemas de ar-condicionado, ventilação e 

calefação

Sistemas de automação

Sistemas de comunicação

Sistemas de incêndio

Fundações e estruturas

Vedações

Revestimentos internos e externos

Pisos 

Coberturas

Jardins, paisagismo e áreas de lazer

Esquadrias e vidros

Pedidos de ligações públicas

Programa de manutenção preventiva

Registros

Inspeções

Meio ambiente e sustentabilidade

Segurança

Operação dos equipamentos e suas ligações

Documentação técnica e legal

Elaboração e entrega do manual 

Atualização do manual

1 - Apresentação

4 - Fornecedores

5 - Operação, uso e limpeza

6 - Manutenções

7 - Informações complementares

 

Fonte: ABNT NBR 14037/11. 
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2.1.6 Definições dos Itens da NBR ABNT 14037/11 citados na Tabela 1 

 

2.1.6.1 Apresentação 

 

É composto por Índice, Introdução e Definição. Recomenda-se que o índice seja 

alfanumérico para facilitar a localização dos itens e que esteja indicado o número da página ao 

qual o item está situado. A Introdução deve conter informações sobre o empreendimento, 

deve ser citada também a importância da manutenção no imóvel, definição do manual do 

proprietário, garantia da edificação e também uma breve explicação sobre a perda de garantia. 

As definições auxiliam o leitor sobre os termos técnicos, leis e NBRs. 

 

2.1.6.2  Garantias e Assistência Técnica 

 

No manual do proprietário devem estar especificadas as garantias dos itens e sistemas 

construtivos que formam a edificação, devendo conter também a partir de qual data a garantia 

se inicia. Essa data é obtida no Certificado de Conclusão do Imóvel (“Habite-se”). Na garantia 

é detalhado o que pode ocasionar a perda da mesma, de forma clara e que chame a atenção do 

leitor, pois é uma das partes mais importantes do manual.  

Na NBR 14037/11 há uma recomendação para que os prazos de garantia sejam 

apresentados de acordo a ABNT NBR 15575-1. A assistência técnica explica o dever da 

construtora ou incorporadora em prestar o serviço de atendimento ao proprietário.  

 

2.1.6.3  Memorial Descritivo 

 

O memorial descritivo contém uma descrição escrita e ilustrativa de cada sistema 

construtivo que é formada a edificação. Segundo a norma, essa descrição deve conter os 

seguintes itens: 

a) Informações sobre os sistemas construtivos empregados; 

b) Ilustrações com dimensões sobre a posição das instalações; 

c) Detalhamento dos sistemas e equipamentos utilizados; 

d) Cargas máximas nos circuitos elétricos; 

e) Cargas máximas estruturais;  

f) Breve descrição dos sistemas; 

g) Ligação dos componentes aplicados nos acabamentos e sua devida descrição; 
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h) Manutenção preventiva de cada sistema construtivo. 

 

2.1.6.4  Fornecedores 

 

Deve estar contido no manual o devido contato de todas as empresas ou pessoas físicas 

que foram necessárias para a construção da edificação, sendo necessário o nome da 

empresa/próprio, contato telefônico, e-mail etc.  

 

2.1.6.5  Operação, Uso e Limpeza 

 

De acordo com a norma, deve conter nesta parte informações de como utilizar a 

edificação, compondo-se: 

a) Informações para a ligação dos serviços públicos; 

b) Indicações sobre onde e como instalar equipamentos previstos em projetos; 

c) Orientações para a movimentação horizontal e vertical, cargas máximas e 

equipamentos dentro do imóvel; 

d) Recomendações de uso; 

e) Instruções para limpeza; 

f) Orientações para acesso à cobertura. 

 

2.1.6.6  Manutenção 

 

A elaboração deste item deverá ser realizada conforme as recomendações da ABNT 

NBR 5674/99, em que há a necessidade de informar a importância da manutenção, conter 

procedimentos e quem são indicados para tal trabalho. 

 

2.1.6.7  Informações Complementares 

 

No manual deve conter orientações para o uso racional de água, energia, gás e coleta 

de lixo. Devem englobar recomendações de segurança, modificações na edificação e projetos 

arquitetônicos e complementares. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia constituiu-se em uma pesquisa bibliográfica em artigos, normas, 

manuais, fundações especializadas em proteção ao consumidor e outros. Todos esses métodos 

de pesquisa foram essenciais, pois com eles foi possível apreender as principais características 

do manual e, assim, poder reproduzi-lo com perfeição. A NBR 14037/11 foi fundamental para 

a pesquisa, nela são contidos todos os detalhes e procedimentos que devem englobar o 

manual.  

O estudo de caso deste trabalho foi realizado em uma residência de alto padrão na 

cidade de Maringá-PR com o objetivo de incentivar construtores na implantação do manual 

em suas empresas. O Manual do Proprietário foi realizado de acordo com as especificações da 

norma, na qual foram seguidas todas as especificações da mesma.  

A seguir, estão os principais passos para a construção de um Manual do proprietário: 

 Consultar norma NBR 14037/11; 

 Abordar dados de projeto e execução e realizar transcrição no Manual; 

 Conciliar dados do Manual e execução da obra;  

 Registrar de forma fotográfica as instalações elétricas e hidráulicas e anexar no 

Manual, visto que para a confecção de um manual completo, é necessário acompanhar 

a obra do começo ao final e a obra em questão encontra-se em execução no momento, 

logo foi realizada apenas partes elétricas e hidráulicas, pois são pontos importantes e 

que podem causar patologias na obra. 

 

3.1 ESTUDO DE CASO 

 

O Estudo de Caso, deste trabalho, consistiu na realização de parte de um Manual do 

Proprietário, de acordo com a NBR 14037/11, sendo assim, será composto por Introdução, 

Garantia e Assistência, Memorial descritivo, Fornecedores, Operação, Uso e Limpeza, 

Manutenção e os principais anexos do projeto, porém o Manual só irá conter informações das 

partes hidráulicas e elétricas da edificação, apenas para referenciar as informações principais.  

A primeira etapa para realização do manual foi descrever um pouco da construtora, 

para que o proprietário entenda quem é a empresa e, assim, entender para que o proprietário 

possa adquirir confiança pela empresa.  
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O próximo passo é a Garantia, na qual são expostos os motivos que levam o 

proprietário a perdê-la. Essa garantia é essencial, pois traz um dos maiores intuitos do manual. 

Foi também realizada uma tabela (Tabela 01 no manual em anexo) com os componentes 

hidráulicos e elétricos da edificação e seus respectivos tempos de garantia.  

O Memorial Descritivo constitui as principais informações da edificação (área, área do 

terreno, endereço), foi realizada uma breve explicação dos sistemas elétricos e hidráulicos 

para facilitar o entendimento do proprietário.  

Na etapa dos Fornecedores foi realizada uma tabela (Tabela 02 no manual em anexo) 

com os respectivos fornecedores e seus contatos e endereços da parte elétrica e hidráulica da 

edificação. Já na fase de Operação, Uso e Limpeza foi realizado uma tabela (Tabela 03 e 04 

no manual em anexo) de como preservar os sistemas que compõem as partes hidráulicas e 

elétricas. 

A etapa Manutenção foi realizada de acordo com as especificações da NBR 5674/99, 

norma responsável pela Manutenção das edificações e descrita as principais especificações 

para a contratação de um responsável técnico para a realização da manutenção do imóvel.  

 Os anexos são constituídos pelos desenhos técnicos da edificação, sendo eles das 

partes hidráulicas e elétricas que estão em anexo (Anexo 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07) no 

Manual do Proprietário, a seguir, são necessárias para complementar o manual em si.  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O Manual realizado, neste trabalho, foi composto apenas das partes elétricas e 

hidráulicas da edificação, pois foi a fase de execução que se pôde acompanhar e conforme 

exposto aqui é essencial o acompanhamento da obra, como um todo, durante a confecção do 

manual. 

O Manual do Proprietário pode ser simples e conter todas as informações, as quais são 

de suma importância para o proprietário. Dessa forma, o construtor não necessita dar 

orientação para todos os problemas que possam ocorrer na edificação, ficando sob 

responsabilidade do proprietário o segmento das orientações dadas no manual.  

A NBR 14037/11 foi indispensável, pois forneceu todas as diretrizes do manual, desde 

a linguagem até a estrutura que deve possuir. Assim, para todos os manuais a serem realizados 

a norma se tornam indispensável.  
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Após a realização de parte do manual, a compreensão de sua composição, segundo a 

norma, e também o conhecimento sobre o conceito do manual, podemos ressaltar todas as 

suas vantagens, sendo elas: as inúmeras patologias que poderão ser evitadas se o proprietário 

entender como cuidar do seu imóvel, o aumento da vida útil da edificação, poderá ser evitado 

prejuízos para a construtora se comprovado os vícios causados pelo proprietário e poderá ser 

evitados os vícios da construtora, visto que para a confecção do manual é necessário o 

acompanhamento da execução da obra, sendo assim, o executor pode corrigir erros que 

poderiam diminuir a vida útil do imóvel.  

A seguir está o Manual do Proprietário, como resultado do estudo de caso do trabalho: 
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MANUAL DO PROPRIETÁRIO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A empresa responsável pela edificação, fundada em 1981, atua no ramo de construção 

e execução de obras e reformas. É uma empresa consolidada no mercado há 37 anos, na 

cidade de Maringá, no Estado do Paraná. 

É uma empresa familiar que preza pelos bons costumes e a satisfação do cliente, com 

sua experiência e responsabilidade já atuou em diversas obras, sendo desde construções de 

residências familiares até edifícios e grandes shoppings.  

O presente manual tem a função de orientar o proprietário de como zelar pelo seu 

imóvel e, assim, garantir uma maior durabilidade da edificação. É importante que você, 

proprietário(a), leia este manual com atenção e em caso de dúvida entre em contato com a 

construtora.  

O imóvel em questão trata-se de uma edificação de alto padrão, localizada na cidade 

de Maringá. Composto por dois pavimentos: no primeiro, há garagem, sala de estar e jantar, 

home, brinquedoteca, cozinha, área de serviço, espaço gourmet e piscina; no segundo há 

quatro suítes e escritório.  

 

2. GARANTIA E ASSISTÊNCIA 

 

A garantia possui a função de estabelecer uma maior segurança ao proprietário, seja de 

um produto ou um serviço, com isso a empresa que oferece tem a obrigação de se 

responsabilizar por qualquer problema que ocorrer, se o mesmo ocorrer dentro do prazo 

estipulado para garantia. Porém, quando falamos de um imóvel, há ações que podem 

ocasionar a perda da garantia, sendo elas: 

 Uso e manutenção indevida dos sistemas e materiais que o compõe; 

 Não realizar as diretrizes impostas no Manual do Proprietário; 

 Reformas ou alteração do projeto sem mão de obra especializada; 

 Utilização de mão de obra não especializada para realização da manutenção; 

 Modificação das características originais dos projetos; 

 Danos em elementos estruturais;  

 Danos por mau uso; 

 Limpeza inadequada; 



18 

 

 A não elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva, de acordo com 

a NBR 5674 – Manutenção da edificação. 

 

1. Vícios Aparentes: são aqueles detectados facilmente, no ato da entrega do imóvel; 

2. Vícios Ocultos: são aqueles não detectáveis na vistoria e que podem surgir durante o 

uso. 

 

A Martins e Parra, no entanto, só será responsabilizada caso a origem do vício oculto seja, 

comprovadamente, anterior à entrega do imóvel. Segue, a seguir, a tabela das garantias dos 

sistemas elétricos e hidráulicos, respectivamente: 
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Tabela 1 – Termos de garantia dos sistemas elétricos e hidráulicos 

No ato da entrega Especificação pelo fabricante 1 ano 5 anos

Instalações de 

interfone

Desempenho do equipamento Problemas com a instalação

Ar condicionado Desempenho do equipamento Problemas com a instalação

Automação de 

portões

Desempenho do equipamento
Problemas com a instalação

Sistema de 

segurança

Desempenho do equipamento Problemas com a instalação

Sistemas de 

automação

Dados - 

informática; Voz - 

telefonia; Vídeo - 

televisão

Desempenho do equipamento Problemas com a 

infraestrutura, prumadas, 

cabos e fios

Material Espelhos 

danificados ou mal 

colocados

Desempenho do material e 

isolamento térmico

Serviço Problemas com a instalação

Material Desempenho do material e 

isolamento térmico

Serviço Problemas com a instalação

No ato da entrega Especificação pelo fabricante 1 ano 5 anos

Material Desempenho do material

Serviço Danos devido a 

movimentação ou 

acomodações da 

estrutura
Material Desempenho do material

Serviço Problemas com a instalação

Material
Quebrados, 

trincados, 

riscados, 

manchados ou 

entupidos

Desempenho do material

Serviço Problemas com a instalação

Material Quebrados, 

trincados, 

riscados, 

manchados ou 

entupidos

Serviço Problemas com vedação

Louças/Caixa de 

descarga/Bancadas

Metais 

sanitários/Sifões/ 

Flexíveis/Válvulas/R

alos

Sistema elétrico

Tomadas, 

interruptores, 

disjuntores

Fios, cabos e 

tubulação

Sistema hidráulico

Equipamentos 

Industrializados

Colunas de água 

Fria, Quente e 

tubos de queda de 

esgoto

Coletores/Ramais

Fonte: Manual do Proprietário Ciplart. 
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3. MEMORIAL DESCRITIVO  

 Área da edificação: 520 m². 

 Área do terreno: 650 m² 

 Local: Rua Nelson Abraão, n° 1192, Zona 05. 

 Eletricidade: em todos os compartimentos serão instalados pontos de luz, tomadas de 

corrente e interruptores, conforme projeto específico. 

 Carga máxima elétrica: sistema trifásico. 

 Hidráulica: serão utilizados tubos de PVC rígido, para as prumadas de água de 

pressão, conforme projeto específico. 

 

A seguir, seguem alguns registros fotográficos dos sistemas elétricos e hidráulicos ainda 

na fase de construção. 

Figura 1 –  Sistema hidráulico suíte 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 2 – Sistema hidráulico cozinha 

 

Fonte: Autora. 

 

Figura 3 – Sistema de tomadas 

 

Fonte: Autora. 
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4. FORNECEDORES 

 

Tabela 2 – Fornecedores 

Empresa Telefone Cidade Endereço

Fornecedor 

Elétrico 1
014(44)32200000 Maringá Endereço Físico Fornecedor 1.

Fornecedor 

Elétrico 2
041(44)32240000 Maringá Endereço Físico Fornecedor 2.

Fornecedor 

Hidráulico
041(44)30250000 Maringá Endereço Físico Hidráulico.

Fornecedor de 

Projeto
041(44)30310000 Maringá Endereço Físico Projeto.

Fonte: Autora. 

 

5. OPERAÇÃO, USO E LIMPEZA 

 

 Instalações Hidráulicas 

 

Tabela 3 – Operação, uso e limpeza hidráulica 

Verificar os ralos e sifões das 

louças, tanques e pia
a cada 6 meses

Trocar os vedantes das torneiras, 

misturadores do lavatório e 

registros de pressão

1 vez ao ano

Limpar bicos removíveis a cada 6 meses

Limpar e verificar a regulagem 

do mecanismo de descarga
a cada 6 meses

Verificar gaxeta, anéis e 

estanqueidade dos registros de 

gaveta e dos registros de esfera
a cada 3 anos 

Verificar anéis dos registros de 

pressão e torneira do lavatório
1 vez ao ano 

Verificar os componentes do 

mecanismo da caixa acoplada
a cada 3 anos 

 

Fonte: Manual do Proprietário Construmoura. 
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 Instalações Elétricas 

 

Tabela 4 – Operação, uso e limpeza elétrica 

Verificar anéis dos 

registros de pressão e 

torneira do lavatório

1 vez ao ano

Desligar e religar os 

disjuntores diferenciais 

do quadro elétrico

a cada 6 meses

Tomadas, 

interruptores e 

pontos de luz 

Reapertar conexões e 

verificar estado dos 

contatos elétricos 

substituindo as peças 

que apresentam 

desgaste 

a cada 2 anos

Quadro de 

distribuição de 

circuitos

 

Fonte: Manual do Proprietário Construmoura. 

 

 

6. MANUTENÇÃO 

 

Segundo a NBR 5674, a manutenção tem a função de conservar a edificação. O 

proprietário é responsável pela manutenção do imóvel, podendo contratar um profissional ou 

uma empresa qualificada para que seja realizada a manutenção correta. 

A NBR 5674 cita algumas responsabilidades para o responsável técnico, a saber: 

 Auxiliar o proprietário na determinação de onde é necessário realizar a manutenção; 

 Emitir registros da edificação; 

 Coletar informações da situação do imóvel e analisar se há a necessidade de 

manutenção; 

 Planejar os serviços de manutenção; 

 Realizar projetos, orçamentos de manutenção e também a execução dos serviços a 

serem realizados;  

 Auxiliar o proprietário na contratação de mão de obra especializada; 

 Orientar o proprietário sobre o uso do imóvel; 

 Auxiliar o usuário em situações de emergência.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 01 – DESENHO TÉCNICO DA EDIFICAÇÃO 

ANEXO 02 – DESENHO TÉCNICO DO SISTEMA HIDRÁULICO 

ANEXO 03 – DESENHO TÉCNICO DO SISTEMA HIDRÁULICO 

ANEXO 04 – DESENHO TÉCNICO DO SISTEMA HIDRÁULICO 

ANEXO 05 – DESENHO TÉCNICO DO SISTEMA HIDRÁULICO 

ANEXO 06 – DESENHO TÉCNICO DO SISTEMA HIDRÁULICO 

ANEXO 07 – DESENHO TÉCNICO DO SISTEMA ELÉTRICO 
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5. CONCLUSÃO 

 

A revisão bibliográfica foi indispensável neste trabalho, pois, por meio dela, foi 

possível entender o que é o manual, a sua composição e o que é necessário para compô-lo. E, 

assim, foi possível entender que o manual é de grande importância desde pequenas até 

grandes edificações. 

A realização do Manual do Proprietário apesar de simples nem sempre é uma tarefa 

fácil, pois o mesmo exige muitos detalhes que passam despercebidos quando se está 

executando uma edificação. Porém, a não realização pode trazer conflitos entre o construtor e 

o proprietário causando prejuízos para ambos. 

Portanto, o manual deve ser instaurado em todo tipo de construtora independente do 

tamanho da obra, pois com ele é possível evitar patologias decorrentes de mau uso e ajudar o 

proprietário a utilizar seu bem de consumo, evitando incômodos para a empresa em todo tipo 

de dúvidas que o proprietário venha ter. Com isso, podemos entender a importância que o 

manual traz e que é um item indispensável, uma vez que seus benefícios são inúmeros, tanto 

para o proprietário quanto para a construtora. 
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