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1. INTRODUÇÃO 
 

Este manual descreve detalhadamente, o empreendimento e suas partes com as informações 

necessárias para que os responsáveis pela operação e manutenção, assim como os usuários, 

possam atuar de acordo com as necessidades técnicas que assegurarão o bom desempenho ao 

longo de toda a sua vida útil.  

  

A ARCON ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA. parabeniza e agradece pela preferência em 

adquirir uma unidade no CONJUNTO CONDOMINIAL ESTRELA – QUADRA C. 

 

2. DESCRIÇÃO  DA  EDIFICAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES  
 

EMPREENDIMENTO Conjunto Condominial Estrela – Quadra C 

LOCALIZAÇÃO Quadra C do Lote/Parcela nº88, Engenho Inhamã, Bairro 

Inhamã - Igarassu/PE 

TIPOLOLOGIA Conjunto Residencial 

DESCRIÇÃO GERAL 

Habitação multifamiliar em conjunto com 52 unidades 

autônomas; Dividido em 6 blocos, de 8 unidades cada, e 

1 bloco, de 4 unidades  

PROCESSO CONSTRUTIVO 
Vedação em bloco cerâmico estrutural e fachada em 

pintura texturizada com detalhe cerâmico 
 

ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDO QUE SEJAM  RETIRADAS PAREDES, 

FAZER ABERTURAS OU RASGOS EM QUALQUER PAREDE DO 

APARTAMENTO. 
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 2.1 - PROJETOS / PROFISSIONAIS  E  EMPRESA 

 

PROJETOS PROFISSIONAIS EMPRESA 

ARQUITETURA 
Barbara Montenegro                

CREA:26.738 D/PE 
Barbara Montenegro Arquiteta 

SONDAGEM 
Salomão S. B. Barros 

CREA:20669 D/PE 
GEOSOLO 

PROJETO ESTRUTURAL 
Gamal Asfura                                 

CREA: 16973-PE FN 

Engest – Engenharia Estrutural 

LTDA. 

PROJETO DE 

INSTALAÇÕES   

João Samuel Souza de Luna 

CREA: 32303-D/PE 
Samuel Luna 

 

  

 2.2 - MATERIAIS / FORNECEDORES  E  CONTATO 
 

ESPECIFICAÇÃO FORNECEDOR FONE 

CERÂMICA 46X46 CINZA TITANIO PEI-4 

(APARTAMENTO) 

CERÂMICA BRASILEIRA 

CERBRÁS LTDA 
(85)3499-1100 

PASTILHA 46X46 MAJESTIC BLUE                                

(FACHADA) 

ELIZABETH 

REVESTIMENTOS LTDA 
(81)3432-0610 

CONJUNTO PORTAS PRONTAS DE MADEIRA MADELAR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
(81)3726-8038 

PORTA DE ALUMÍNIO  TOPMIX VIDROS LTDA (81)3366-9898 

JANELA DE ALUMÍNIO  TOPMIX VIDROS LTDA (81)3366-9898 
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ESPECIFICAÇÃO FORNECEDOR FONE 

LOUÇAS SANITÁRIAS DECA LINHA JADE 

BRANCA (LAVATÓRIO E BACIA) 

CJC CONSTRUÇÕES E 

DIST. LTDA 
(81)3445-3938 

TORNEIRA LAVATORIA MESA BRANCA FOZ 

(BANHEIRO) / TORNEIRA MESA BICA MOVEL 

FOZ BRANCO (BALCÃO E TANQUE) 

VIQUA INDÚSTRIA DE 

PLÁSTICOS LTDA (47)3025-9998 

TANQUE 60X60 CM E BALCÃO DE RESINA         

1,00 X 50CM SINTÉTICO 

ICOMASIL IND. COM. 

MÁRMORES SINTÉTICOS 

LTDA 

(83)3335-3828 

ACABAMENTOS ELÉTRICOS MECTRÔNIC 

LINHA MILLENIUN  

ESPERANÇA NORDESTE 

LTDA 
(81)2128-6830 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FIOS E CABOS)                   
BRASFIO IND. E COMÉR. 

NORDESTE S/A  
(81)3062-8866 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (KRONA) ESPERANÇA NORDESTE (81)2128-6888 

TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCA E 

TEXTURA ACRÍLICA EXTERIOR BRANCA          

(FACHADA) 

 

NORCOLA INDÚSTRIAS 

LTDA 

(81)3458-1759 

TINTA IQUINE DECORATTO CLÁSSICO ARARA 

AZUL (FACHADA) 

 

TINTAS IQUINE LTDA 
(81)3463-6758 

TINTA ACRILICA PREMIUM ANJO MAIS 

(APARTAMENTO) 

PAINT E SOLUTION 

COMERCIO E SERVIÇOS  

 

(81)3244-8816 

FORRO PVC BRANCO FRISADO 20CMX6M  PERFILPLAST (81)3476-1500 

CAIXA D’ÁGUA PVC 500L BRASILIT SAINT. GOBAIN DO 

BRASIL 

(81)3073-4000 
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3. RESPONSABILIDADES  DO  PROPRIETÁRIO 
 

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns 

e das áreas privativas do Empreendimento e a manutenção das condições de estabilidade, 

segurança e salubridade da unidade. Para manter tais condições em um nível de desempenho 

satisfatório, este manual traz uma série de recomendações importantes para um uso adequado 

do imóvel.  

É imprescindível que o proprietário repasse as informações contidas neste manual aos demais 

usuários do imóvel. A conservação das partes comuns do Empreendimento também faz parte 

das responsabilidades dos moradores. 

Ressalte-se, no que diz respeito à utilização da edificação, que o inquilino responde 

solidariamente com o proprietário pelos prejuízos causados. 

 

4. DESCRIÇÃO  DA  UNIDADE 
 

Conforme projeto de arquitetura, a estrutura executada em alvenaria estrutural não permite 

qualquer alteração no sistema predial e nas cargas previstas no projeto. 

O Conjunto Condominial Estrela – Quadra C está com os serviços de abastecimento de água, 

energia e telefone devidamente regularizados junto às concessionárias. O proprietário e/ou 

representante de cada apartamento deverão solicitar a ligação da CELPE e COMPESA. 
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5. OPERAÇÕES,  USO  E  MANUTENÇÃO  
 

Como ocorre com qualquer outro produto, a manutenção do seu imóvel, além da técnica utilizada 

e da qualidade dos materiais empregados na sua construção, depende basicamente do uso 

adequado de seus equipamentos e componentes, portanto é muito importante que leia com 

atenção este manual e o conserve sempre à mão para eventual uso quando for necessário. 

 

Recomenda-se não encostar o fundo dos armários nas paredes para evitar a umidade, 

proveniente da condensação (No mínimo 2,0 cm de afastamento), sendo aconselhável a 

aplicação de um produto isolante na parede (ex: folha de isopor de 5mm). Torna-se 

indispensável para vida útil dos armários, a adoção de áreas de ventilação no fundo dos 

armários (janelinhas), que além de contribuírem para preservação dos mesmos, inibe a 

proliferação de ácaros.  

  

  5.1 - QUADRO  RESUMO  DE  MANUTENÇÕES  PREVENTIVAS  
 

ITEM DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 

Esquadria de Alumínio 

Limpeza Geral da Esquadria com flanela ou pano 

macio e seco.  Na limpeza utilizar água e sabão, 

evitar sabão em pó, pois se os grânulos não forem 

bem dissolvidos, podem se tornar abrasivos. 

1 Vez a cada 3 meses 

Reapertar parafusos aparentes dos fechos 1 Vez ao ano 
Regulagem do freio 1 Vez ao ano 

Estruturas / Paredes Repintura de paredes internas e fachadas  A cada 2 anos 
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ITEM DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 

Instalações Hidráulicas 

Verificar ralos e sifões das louças, tanques e pias. A cada 6 meses 

Trocar os vedantes das torneiras, misturadores de 

lavatório e de bidê e registros de pressão. A cada ano 

Limpar e verificar regulagem do mecanismo de 

descarga A cada 6 meses 

Verificar estanqueidade dos registros  

 

A cada ano 

Verificar os anéis dos registros de pressão  A cada ano 

Verificar o mecanismo de caixa acoplada A cada ano 

Caixas de Gordura, passagens, esgoto sanitário e 

inspeções de água pluvial. 

A cada 3 meses 

 

Desobstruir ralos 1 Vez ao mês 

Instalações 

Elétricas 

Quadro de 

Distribuição 

de Circuitos 

Reapertar todas as conexões A cada ano 

Testar o Disjuntor  A cada 90 dias 

Tomadas, 

Interruptores e 

pontos de luz. 

Reapertar conexões e verificar estado dos contatos 

elétricos, substituindo as peças que apresentem 

desgaste. 

1 Vez ao ano 

Rejunte 

Inspecionar e refazer o rejunte das cubas e pias  A cada 6 meses 
Inspecionar e/ou refazer os rejuntes de paredes e 

pisos A cada ano 

Ferragens 
Lubrificação das fechaduras e dobradiças 1 Vez ao mês 
Reaperto das fechaduras e dobradiças A cada 3 meses 

Coberta Verificação e Limpeza da coberta A cada 6 meses 

Portas de madeira Tratamento da pintura  A cada 3 anos 

Caixa d’água Limpeza  A cada 3 meses 
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6. GARANTIA  E  ASSISTÊNCIA 
 

6.1 - OBJETO  DA  GARANTIA 

Tem por objetivo discriminar de forma sintética as condições e os períodos de abrangência dos 

itens que compõem a construção do seu imóvel. 

Vícios Aparentes – 90 dias a partir do TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL, 

Vícios Ocultos – 180 dias a partir do TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL, 

Solidez e Segurança da Edificação – 5 anos a partir do TERMO DE RECEBIMENTO DO 

IMÓVEL. 

O fato de existir essas garantias não isenta o proprietário de adotar as medidas de utilização 

correta, manutenção e conservação necessárias, pois o mau uso provoca a perda dessas garantias. 

É importante observar que os materiais que sofrem desgaste natural quanto ao uso, tais como 

vedantes de torneira, lâmpadas, etc., devem ser repostos pelo próprio usuário, mesmo no período 

de vigência da garantia. 

 

6.2 - PERDA  DE  GARANTIA 

 Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas 

áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários; 
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 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 os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela construtora e/ou 

incorporadora, nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns, para proceder à vistoria 

técnica ou serviços de Assistência técnica; 

 Se houver danos por mau uso, ou não sejam respeitados os limites admissíveis de sobrecarga 

nas instalações e estruturas; 

 Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as devidas providências sugeridas 

não forem tomadas por parte do proprietário; 

 Se for identificado o depósito irregular de lixo ou entulhos, assim como a falta de limpeza 

e manutenção das caixas de gordura e tubulações de inspeção causando danos em áreas 

privadas ou comuns; 

 Se for detectado entulhos de resíduos sólidos como garrafas pet, sacos plásticos, materiais 

de higiene pessoal em geral e restos de alimentos em vasos sanitários, pias e/ou sistema 

de esgotamento sanitário em geral. 
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6.3 – SOLICITAÇÃO  DE  GARANTIA 

A solicitação de reparos por parte do proprietário deve ser feita ao setor de Assistência Técnica 

pelo número (81) 3035-6450, ou e-mail: sac@arconconstrutora.com.br. Com o término do 

serviço, o proprietário deverá assinar a SAT – Solicitação de Assistência Técnica garantindo 

aceite final. 

 

6.4 – PRAZOS  DE  GARANTIA 

Item 

 

Sistema 

 

Serviço 

 

Tempo de 

Grantia 

Perda de Garantia 

 

Estruturas  

e 
 Paredes 

Internas 

Fissuras na pintura Vistoria de 

recebimento  

• Se forem alterados quaisquer elementos de 

vedação com relação ao projeto original ou de 

reforma (exceto os realizados pela construtora).                                     

• Se forem identificadas sobrecarregas nas 

estruturas e paredes além dos limites normais de 
utilização previstos. 

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não 

for feita a manutenção preventiva necessária.  
• Ver ítem 6.2 (Perda de Garantia).                                                                          

Fissuras perceptíveis a uma distância 
superior a um metro 

1 ano 

Externas / 

Fachadas 

Destacamento de revestimento de 
fachada e Rejuntamento 

2 anos 

Fissuras que possam vir a gerar 

infiltração 
3 anos 

Estruturas 

Defeitos em peças estruturais e 

vedações (paredes) que possam 

comprometer a solidez da edificação. 

5 anos 

Instalações  

Hidráulicas - Colunas 

de água Fria e tubos 
de queda de esgoto 

Material Desempenho do Material 
Garantia do 
Fabricante 

• Danos causados aos acabamentos por limpeza 
inadequada (produtos químicos, solventes, 

abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja 

dupla face).                                                                
• Danos nos acabamentos dos PVC's sanitários 

causados devido à utilização dos mesmos em água 

não potável ou à utilização de produtos tais como 
solventes, abrasivos do tipo saponáceo, produtos 

químicos, palha de aço ou esponjas dupla face.                                                    

• Se for evidenciada a falta de limpeza nos 
aerados, provocando assim o acúmulo de resíduos 

no mesmo.                                           

• Se for evidenciada a falta de troca dos vedantes 

Serviço 

Danos causados devido a 

movimentação ou acomodação da 

estrutura 

5 anos 

Instalações 

Hidráulicas - 

Coletores 

Material Desempenho do material 
Garantia do 

Fabricante 

Serviço Problemas com instalação 1 ano 

Instalações 

Hidráulicas – Ramais 
 

Material Desempenho do Material 
Garantia do 

Fabricante 

mailto:sac@arconconstrutora.com.br
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Instalações 
Hidráulicas – Ramais 

Serviço 
 

Problemas com as instalações 
embutidas e vedação 

1 ano 
(courinhos) das torneiras. • Ver ítem 05 ( Termo 
geral de Perda de Garantia ).     • Se for 

evidenciado entupimento por quaisquer objetos 

jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como: 
absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, 

cabelos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                   

Instalações 

Hidráulicas - Louças,  

Caixas de descarga  

Material 

Quebrados, trincados, riscados, 
manchados ou entupidos 

Vistoria de 
recebimento 

Desempenho do Material 
Garantia do 

Fabricante 

Serviço Problemas com instalação 1 ano 

Instalações 
Hidráulicas - Metais 

Sanitários, Sifões, 

Flexíveis, válvulas e 
ralos 

Material 

Quebrados, trincados, riscados, 
manchados ou entupidos 

Vistoria de 
recebimento 

• Danos sofridos pelo produto em consequência de 
quedas acidentais, maus tratos, manuseio 

inadequado, instalação incorreta e erros de 

especificação.    
  

Desempenho do Material 6 meses 

Serviço Problemas com vedação 1 ano 

Pintura Interna e Externa 

Sujeira ou mau acabamento 
Vistoria de 

recebimento 
• Ver item 6.2 

  
Empolamento, Descascamento, 
Esfarelamento, Alteração de Cor ou 

Deterioração de Acabamento 

1 ano 

 

Revestimentos de 
Paredes e Pisos 

 Cerâmica 

Quebrados, Trincados, Riscados, 

Manchados ou com Tonalidade 

diferente 

Vistoria de 
recebimento 

• Ver item 6.2  Falhas no caimento ou nivelamento 
inadequado dos pisos 

6 meses 

Soltos, Gretados ou desgaste 
excessivo, que não por mau uso 

2 anos 

Rejuntamento 
Falhas ou Manchas 

Vistoria de 
recebimento 

• Ver item 6.2 

  
Falhas na Aderência 1 ano 

Piso acabado em 

concreto 

Superfícies Irregulares 
Vistoria de 

recebimento 

• Ver item 6.2  Falhas no caimento ou nivelamento 
inadequado 

6 meses 

Destacamento  2 anos 

Grades e Portas em Madeira 

Assentamento e Integridade Física 
Vistoria de 

recebimento 
• Ver item 6.2  

Empenamento ou Descolamento e 
Polias ou similares 

1 ano 

Esquadrias de Alumínio 

Manchada, Riscada, Amassada 
Vistoria de 

recebimento 
• Ver item 6.2 

Vedação e funcionamento  
 das partes móveis 

1 ano 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Av. João de Barros, 1261 Salas 101 e 104  - 1º Andar – Empresarial ARCON, Espinheiro  

         CEP: 52021-180 Recife/PE. Fones 81 3035-6450 - Fax: 81 3035-6451  
E-mail/Site: arcon@arconconstrutora.com.br / www.arconconstrutora.com.br 

 

Esquadrias de Alumínio 

Borrachas, Escovas, Articulações, 
Fechos e Roldanas 

2 anos 

• Ver item 6.2 

 

Integridade dos perfis de alumínio, 

fixadores e revestimentos em painel 

de alumínio 

5 anos 

Forros PVC 
Quebrado, manchado 

Vistoria de 

recebimento • Ver item 6.2 

Empenado 1 ano 

Equipamentos 

Industrializados  
Moto Bomba/Filtro 

Desempenho do Equipamento 
Garantia do 

Fabricante • Ver item 6.2  

Problemas com Instalação 1 ano 

 

 

7. DEFINIÇÕES 
 

 Prazo de Garantia – período em que o construtor e/ou fabricantes respondem pela adequação do 

produto quanto ao seu desempenho, dentro do uso que normalmente dele se espera. 

 Vida Útil – período de tempo que decorre desde a data do término da construção até a data em que se 

verifica uma situação de depreciação e decadência de suas características funcionais,  de segurança, 

de higiene ou de conforto, tornando economicamente inviáveis os encargos de manutenção.  

 Vícios Aparentes – são aqueles de fácil constatação, detectados quando da vistoria para recebimento 

do imóvel. 

 Vícios Ocultos – são aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel, e que podem surgir 

durante a sua utilização regular. 

 Solidez da construção, Segurança e Utilização de materiais e solo – são itens relacionados à solidez 

da edificação e que podem comprometer a sua segurança, nele incluídos peças e componentes da 

estrutura do edifício, como lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação, contenções e arrimos.  


