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RESUMO  

A publicação das normas de Manutenção de Edificações – Requisitos para o Sistema de Gestão de 

Manutenção NBR 5674/2012 e a norma de Edificações Habitacionais – Desempenho NBR 15575/2013, 

levam a manutenção dos edifícios a um patamar técnico, pericial e auditável, com punições aos 

responsáveis.  A norma de desempenho passa a exigir garantias da vida útil do edifício e seus 

componentes. A norma de manutenção, integra considerações sobre planejamento pensado na 

manutenção da pós-ocupação, e observa que as faltas da gestão de manutenção dos edifícios acarretam 

inúmeros desdobros para os gestores e usuários, depreciando o imóvel e comprometendo o desempenho 

da edificação. Em se tratando de edifícios habitacionais, a principal preocupação é devido ao fato da 

manutenção dos edifícios muitas vezes gerar passivos financeiros muito além das expectativas dos 

usuários. Este dilema é agravado quando se trata de habitação de Interesse social, devido aos seus 

recursos financeiros limitados, e estes, no que tange a gestão pós-ocupação de edifícios ficam à deriva da 

qualidade construtiva que foi empregada. O objetivo desta pesquisa é avaliar as principais formas de 

manutenção dos edifícios entre elas a corretiva, preventiva, e a personalizada nas habitações de interesse 

social. O método aplicado parte da revisão da literatura, do estudo de caso de um conjunto de 

habitacional, levantando em campo e análise dos impactos de manutenção no custo vida dos moradores. 

No conceito da manutenção personalizada, o desenvolvimento do projeto/construção do edifício é levado 

em consideração os custos diretos e indiretos dos sistemas adotados, de forma que considera as limitações 

do uso, operação e manutenção contemplando a vida útil dos mesmos. A pesquisa destaca que a 

relevância da manutenção personalizada pois é a mais criteriosa na fase da concepção do projeto levando 

em consideração o público e as condições financeiras e técnicas dos usuários a quem se destinam as 

unidades habitacionais. 
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Maintenance processes and their impact on the life cycle of Buildings   
 

ABSTRACT  

 

The publication of the Building Maintenance standards - Requirements for the Maintenance Management 

System NBR 5674/2012 and the Housing Construction Standard - Performance NBR 15575/2013, lead to 

the maintenance of buildings at a technical, expert and auditable level, with punishments to those 

responsible. The performance standard now requires guarantees on the life of the building and its 

components. The maintenance standard integrates planning considerations with regard to the maintenance 

of post-occupancy, and notes that the lack of maintenance management of buildings entails countless 

delays for managers and users, depreciating the property and compromising the performance of the 

building. In the case of residential buildings, the main concern is because the buildings maintenance often 

generate financial liabilities far beyond the expectations of the users. This dilemma is aggravated when it 

comes to housing of social interest because of its limited financial resources, and these, with regard to 

post-occupation management of buildings are drifting from the constructive quality that was employed. 

The objective of this research is to evaluate the main forms of maintenance of buildings, including 

corrective, preventive and personalized housing in social interest. The applied method part of the 

literature review, the case study of a set of housing, raising in the field and analysis of the maintenance 

impacts on the living cost of the residents. In the concept of personalized maintenance, the development 

of the building design / construction is taken into consideration the direct and indirect costs of the systems 

adopted, so that it considers the limitations of the use, operation and maintenance contemplating their 

useful life. The research highlights that the relevance of personalized maintenance is the most judicious in 

the design phase of the project taking into account the public and the financial and technical conditions of 

the users to whom the housing units are intended.  

 

Key-words: housing, maintenance, management, life cycle man. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No mercado da construção civil, as garantias e critérios normativos referentes a manutenção de 

edifícios no Brasil, tem sido um desafio para os gestores, haja visto que o processo de 

manutenção requer uma atenção especial dos projetistas do empreendimento, seja no âmbito 

técnico ou na viabilidade da gestão propriamente dita. 

A ABNT NBR 5674/2012 - “Manutenção de edifícios: Requisitos para o sistema de gestão de 

manutenção” fala sobre a manutenção de edifícios e define manutenção como sendo “o conjunto 

de atividades que devem ser executadas ao longo da vida útil total da edificação para conservar 

ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes para atender a segurança 

e as necessidades dos usuários”.  

Tavares (1999), aponta a necessidade de manutenção ocorrer devido à dificuldade de se manter o 

que já havia sido edificado, mas que até meados dos anos 30, a manutenção não era uma 

preocupação primária, sendo vista como uma etapa do processo de produção na construção civil, 

ainda sim, sem ser dada a devida atenção. 

Pintelon e Waeywnbwerg (2002), discutem a evolução histórica da manutenção com base no 

setor industrial e compreendida ao longo dos anos de 1950 a 2000; os autores ressaltam que a 

indústria da construção civil sofre influencias deste setor, de modo que ao longo dos anos houve 

uma evolução deste conceito de acordo com a produção e o surgimento do indivíduo e sua 

satisfação.  

Como destaca a Figura 05 até1950 a manutenção era realizada somente quando ocorria a quebra 

do equipamento, entre 1950 e 1975 na chamada fase da Mecanização foram criados os setores de 

manutenção onde ocorria a manutenção preventiva. Entre, 1975 e 2000, na fase da Automação o 

monitoramento e controle dos equipamentos permite que a manutenção seja realizada quando os 

componentes estão com uma vida útil comprometida associada a preventiva. A partir de 2000 

com a globalização permite uma maior integração entre as equipes de manutenção e os sistemas 

de controle, integrando-os a internet.  

Tabela 01: Manutenção no tempo  

Até 1950 1950 a 1975 1975 a 2000 2000 para frente 

Mão de obra 
simples 

Mecanização 
complexa 

Automação 
complexa 

Globalização 

“Conserta quando 
quebra” 

“Eu quebro, você 
conserta” 
(disponibilidade, 
longevidade, custo) 
Manutenção 
preventiva, gestão 
de finalidades de 
serviços. 

Confiança, 
disponibilidade, 
polivalência, 
manutenção 
baseada na 
condição, 
monitoramento da 
condição dos 
elementos. 

Conceito ótimo + 
terceirização e 
tecnologia da 
comunicação e 
informação. 

Manutenção é: 
“uma tarefa da 
produção”  

Manutenção é: 
“uma tarefa do setor 
de manutenção”  

Manutenção é: 
“uma função não 
isolada”. Esforços 
de integração. 

Manutenção é: 
“parcerias internas 
e externas”. 
Manutenção vai de 
encontro a 
produção. 

“Mal necessário” “Questão técnica” “Contribui com o 
lucro” 

“Parceria” 

 
 

Fonte: Pintelon e Waeyenberg (2002) 
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No Brasil, esta preocupação efetiva na construção civil ocorreu depois da aprovação da norma de 

desempenho NBR 15575(ABNT, 2013). Nos dias atuais, muito embora a manutenção seja 

colocada em segundo plano, pelas incorporadoras, gestores e usuários, não se pode negligenciar 

as funções e desempenho dos sistemas que colocam o edifício em funcionamento, pois seus 

componentes requerem constantes manutenções.  

O código de defesa do consumidor e as normas técnicas vigentes na construção civil, colaboram 

para que a percepção dos incorporadores, gestores e usuários, tenham uma preocupação com a 

grandeza do assunto. 

Pinto e Nascif (2012), destacam a importância da manutenção “exercer um caráter estratégico, 

trazendo benefícios aos usuários”, ressalta ainda que a mesma deveria ser “disponível, de baixo 

custo, confiável e de qualidade”. 

Quando falamos em HIS, o custo e o gerenciamento da manutenção são obstáculos quase nunca 

superados, considerando que as condições e tecnologias empregadas nessas habitações, não 

contemplam uma manutenção de baixo custo, uma vez que os recursos para esse fim, são 

escassos. 

Ainda dentro desse contexto, é preciso compreender e entender o que se refere manutenção em 

operação/uso, assim como seus custos. O custo de manutenção está relacionado a manter ou 

recuperar o funcionamento dos sistemas que compõem a edificação, já os custos no que tange a 

operação e uso, está diretamente ligado ao consumo de água, telefone, internet, TV, energia, 

segurança entre outros serviços que o edifício demanda.  

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (2012) – IBAPE, 

observa que é de extrema importância que os custos de manutenção sejam previstos no processo 

de produção de um HIS, devido ao seu impacto em relação a vida útil do edifício, tendo como 

objetivo que o edifício não sofra uma deterioração precoce, desvalorização, além do desgaste 

natural, afim de se manter competitivo no mercado imobiliário  

Sitter (1984), mostra como o custo de manutenção é afetado pelas fases do ciclo de vida do imóvel, conforme figura 

01: 

 

Figura 01: Custo relativo da Intervenção. 

 

Fonte: Sitter, 1984. 

Diante do gráfico 06 é possível observar que o custo das intervenções para manutenção aumenta 

ao longo do ciclo de vida dos edifícios. No gráfico pode-se observar que quando a manutenção é 

pensada desde a fase de projeto ocorrerá uma e tendência de mitigar problemas e custos, 
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ampliando-se as manutenções preventivas, e evitando as corretivas que impactam e elevam os 

custos de manutenção. 

Prata (2012), observa a importância da criação de um banco de dados sobre problemas relatados 

na fase de pós-ocupação: 

Se os edifícios figuram entre os mais recentes utilizadores das técnicas de 

manutenção, têm a vantagem de poder beneficiar dos ensinamentos dos 

seus antecessores e de não terem que repetir os mesmos erros (PRATA, 

2012. p. 25). 

2. MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS  

 
Segundo Prata (2012), a manutenção de edifícios está cada vez mais ligada as normas técnicas, 

requisitos legais, auditorias, inspeções e certificações. Entretanto, no seguimento de HIS, estas 

legislações e normativas não tem um impacto direto, como destaca Paulo Mendes da Rocha 

(2017) em entrevista recente à rede Globo de televisão, "parece que quando se fala em casa 

popular têm que ser feia e com baixa qualidade de propósito" (ROCHA, 2017).  

Thompson (1994), ressalta que se as empresas já têm ás preocupações quanto as manutenções ao 

longo do ciclo de vida e “assegurando o funcionamento técnico e operacional do edifício”, ainda 

existe a necessidade de vincular o desempenho do edifício às necessidades dos usuários. 

Inspeções regulares se fazem necessárias em todos os sistemas que compõem o edifício para o 

perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas. Na habitação de interesse social, destaca-

se que as informações relativas ao desempenho e a gestão das manutenções dos edifícios são de 

grande relevância após a aprovação das normas. Portanto, os arquitetos e projetistas, devem ter 

conhecimento técnico das normas para ter coerência ao projetar edifícios, para que o mesmo 

possa ser passivo de manutenibilidade ao público que se destina (WU et al, 2007). 

Gomide et al (2006), definem a manutenibilidade como a “facilidade projetada de executar 

manutenções em um edifício, para assim manter as funções para as quais foram projetados”. 

Portanto entende-se, que a concepção e a manutenção, tem que ser pensada desde o início do 

projeto e concepção do produto, para que na execução na obra, essas premissas sejam levadas em 

consideração. 

Sanches e Fabricio (2008), diferenciam o processo o “Projeto para Manutenção” do “Projeto da 

Manutenção”. O “Projeto para Manutenção” integra as inúmeras ações durante a concepção do 

projeto, assim como em todas as fases do empreendimento, para que essas informações, técnicas 

ou não, sejam capazes de fornecer material para se elaborar um projeto da manutenção do 

edifício, integrando as características da construção e a utilização do edifício, conforme Figura 

02. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 4 de 23 

 

Figura 02: Projeto de manutenção de edifício. 

 

Fonte: Sanches e Fabricio, 2008. 

De acordo com os processos, conceitos e etapas destacados por Sanches e Fabricio (2008), as 

futuras ações de manutenção do edifício, são validados na etapa de concepção do projeto 

gerando uma compreensão e amadurecimento técnico e operacional para a execução do projeto 

da manutenção. 

No organograma proposto na figura 7 a decisão discutida na concepção do projeto, como 

anteprojeto, projeto legal e projeto executivo e a documentação técnica da obra conhecida como 

“as built”, passa por validação, onde nessa, recomenda-se que seja analisada as facilidades e 

dificuldades de manutenção dos componentes, sistemas e equipamentos do edifício, objetivando 

uma diminuição das incidências e custo de manutenções. 

Muito embora os dilemas de manutenção de um empreendimento de HIS, tenha sofrido uma 

evolução ou tenham sido melhor estudados na concepção de projetos, fica claro, que nos dias 

atuais o seguimento imobiliário, começa a ter uma preocupação com a importância da 

manutenção do edifício, diferente de anos em que essa preocupação somente surgia após a 

entrega aos usuários. Segundo Pujadas (2012), 

Cientes dos riscos e responsabilidades decorrentes da negligencia com as 

condições técnicas das edificações, os proprietários, síndicos, gestores 

prediais e também as autoridades públicas não podem prescindir da 

obrigatoriedade da realização das inspeções prediais, periodicamente, 

visando a boa manutenção e consequentemente a segurança e proteção de 

nossa população (PUJADAS. 2012, p.25). 

2.1. Tipos de manutenções no edifício  

 

Diante das diversas classificações de manutenção, Pinto & Nascif (2012), observam que as ações 

mais realizadas no âmbito de manter ou preservar algo, são   as “manutenções corretivas”, 

decorrentes de uma diminuição da performance ou falha de funcionamento de um sistema ou 
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componente. Os autores ressaltam que quando uma manutenção corretiva está sendo executada, 

esta busca sanar a deficiência no seu funcionamento e que está não deve ser realizada 

exclusivamente em caráter emergencial. 

Já a NBR 5674 (2012) destaca que a manutenção corretiva está contida nas manutenções não 

planejadas, característica de serviços não previstos, incluindo assim as manutenções de 

emergência, que é caracterizada por serviços que demandam ações corretivas imediatas para que 

se mantenha o funcionamento e o uso do equipamento, objetivando evitar riscos ou prejuízos que 

comprometam a integridade pessoal ou patrimonial aos usuários ou proprietários. 

De acordo com Pinto e Nascif (2012), são duas as condições que faz com que a manutenção 

corretiva seja uma prática cotidiana:  

 Um sistema construtivo que tem seu desempenho deficiente a sua 

função pré-estabelecida; 

 Um colapso ou falha no funcionamento do sistema, suficiente para 

impedir seu funcionamento; 

Ambas as situações e problemas gerados, servem para restaurar ou substituir um sistema 

inoperante e por não se tratar de uma ação não programada de manutenção corretiva, acarretam 

em custos não previstos para o condomínio, de modo que as ações de manutenção corretiva, tem 

um histórico que costumam dispor de um maior custo financeiro para recompor o sistema 

(TSANG. 1995). 

Segundo Pinto & Nascif (2012), a manutenção corretiva ainda se subdivide em dois tipos de 

ações, as manutenções corretivas não planejadas e as manutenções corretivas planejadas: 

 Manutenção corretiva não planejada, “são as que são executadas 

em sistemas aleatórios para correção de uma falha qualquer em 

um fato conhecido”. 

 Manutenção corretiva planejada, “é a manutenção para correção do 

desempenho de qualquer que seja o sistema por decisão do 

usuário ou orientação técnica especializada, antes que o sistema 

entre em colapso de funcionamento”. 

Horner, El-Haram e Munns (1997), entendem que a manutenção corretiva é o serviço mais 

básico de manutenção, pois utilizam os sistemas até o colapso ou a quebra. Eles ressaltam que 

esse tipo de manutenção tem um custo alto, “por conta da predisposição” da falha em um 

elemento “provocar o colapso em cadeia nos outros sistemas ou componentes”. Em geral este 

tipo de serviço ocorre por falhas de gestão da manutenção e por falta de condições financeiras. O 

problema gera um ciclo com novas despesas não planejadas com a manutenção corretiva. 

Segundo os autores, a manutenção corretiva somente é apropriada a itens dados como 

insignificantes perante o conjunto de sistemas de um edifício na sua totalidade, como exemplo 

cita a queima de uma lâmpada dentro da unidade habitacional. Ressaltam ainda, que a 

manutenção corretiva é apropriada para itens que tem seu custo de manutenção não tão 

fracionado perante ao custo total de reposição do sistema (HORNER, EL-HARAM e MUNNS. 

1997). 

Os serviços de manutenção mais efetivos de acordo com Pinto; Nascif (2012) são as” 

preventivas e preditivas”, pois tendem a mitigar falhas no funcionamento, ou na queda no 

desempenho do sistema ou componente, tendo em um plano de atuação preventiva com espaço 
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de tempo pré-estabelecido de acordo com a necessidade de todo o edifício, visando evitar falhas 

independentemente do custo. 

De acordo com a NBR 5674 (ABNT, 2012), estão contempladas na “manutenção preventiva, as 

ações rotineiras, caracterizada por fluxo de serviços simples e padronizados organizados no 

tempo”. Portanto, ocorre antes do problema surgir, com a manutenção planejada e avaliada 

perante o criterioso acompanhamento do funcionamento do sistema, com inspeções periódicas, 

com a estimativa da durabilidade dos componentes, estado de deterioração ou solicitação do 

usuário. 

Oliveira (2008) aponta que a manutenção preventiva, quando rigorosamente planejada, tem por 

objetivo minimizar, os custos com a manutenção corretiva, assim como os recursos físicos e 

econômicos.  

De acordo com Horner, El-Haram e Munns (1997), a manutenção preventiva foi difundida com o 

objetivo de superar as “desvantagens da manutenção corretiva”, evitando que ocorram as falhas 

que comprometam o funcionamento do todo. 

Já El-Haram (1995), observa as características negativas da manutenção preventiva, e desataca 

que em geral o serviço é executado periodicamente e independe das condições dos elementos no 

momento da manutenção, tendo como consequência, um maior número de operações de 

manutenção. Outro ponto relevante é que este serviço, exige uma mão de obra especializada, 

assim como uma constante reposição de peças. Ele aponta que podem ocorrer “falhas devido a 

operação própria da manutenção preventiva”. 

Pinto; Nascif (2012) valorizam a manutenção preditiva pois esta “avalia as condições ou o estado 

do sistema, é utilizada para modificação dos parâmetros ou desempenho do sistema”. Eles 

consideram que a manutenção preditiva é uma quebra de paradigma, pois permite uma apuração 

mais confiável na instalação e em seu funcionamento. 

O conceito de manutenção preditiva reconhece essa ação, como sendo a principal justificativa de 

se fazer manutenções nos sistemas. Desse modo, ocorre uma pesquisa detalhada das condições 

de funcionamento e desempenho do sistema e determina o tempo que será necessário a 

manutenção (HORNER; EL-HARAM; MUNNS, 1997). 

Adotando-se a estratégia da manutenção preditiva, diversas tarefas de manutenção são 

planejadas e determinadas perante a um rigoroso monitoramento dos diversos sistemas que 

compõem o edifício, visando identificar o sistema que requer manutenção antes que entre em 

colapso de funcionamento ou utilização (HORNER; EL-HARAM; MUNNS, 1997). 

Segundo Pinto e Nascif (2012), alguns pontos de ser observado para que seja possível realizar 

manutenção preditiva (PINTO; NASCIF, 2012): 

Os sistemas envolvidos requerem que sejam possíveis, alguma forma de monitoramento do seu 

funcionamento; 

Análise de custo de intervenção no sistema, com o intuito de colaborar com as decisões; 

Os sistemas devem permitir algum tipo de medição para acompanhamento; 

As ações de manutenção preditiva têm que ser capazes de reduzir custo com outros tipos de 

manutenções do sistema em questão. 

Um outro tipo de serviço de manutenção, destacado pelos autores é a manutenção detectiva 

(figura 8), ela está diretamente ligada às manutenções capazes de detectar falhas ocultas no 

funcionamento, que não são perceptíveis à operação e aos técnicos que executam a tarefas de 

manutenção (PINTO; NASCIF, 2012).  

 

Figura 03: Tipos de manutenção 
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Fonte: Pinto; Nascif, 2012 

De acordo com a norma brasileira NBR 5674 – Manutenção de edificações – Requisitos 

para o sistema de gestão de manutenção, (ABNT, 2012), além das manutenções preventiva e 

corretiva, considera, ainda, a manutenção rotineira, como mostra a figura 4. 

 
Figura 04: Tipos de manutenção 

 

 

Fonte: ABNT-NBR 5674, 2012. 

Classifica-se como Manutenção Rotineira todas as manutenções que são de ações constantes no 

uso e na operação do edifício, com atuações periódicas, são serviços do dia a dia para o 

funcionamento do edifício, tendo como exemplo os serviços de limpeza geral, lavagem, 

jardinagem e conservação das áreas comuns. 

2.1.1. Manutenção personalizada para HIS 

 
Thompson (1994), observam que os arquitetos e projetistas de manutenção, precisam conhecer 

os custos diretos e indiretos que estão envolvidos nos sistemas adotado no projeto, uma vez que 

para manutenir o edifício é importante que os gestores conheçam os custos de curto, médio e 

longo prazo, no que se refere a manutenções dos sistemas em sua totalidade. 

Conhecer as respectivas expectativas de vida útil do sistema faz com que as manutenções sejam 

mais eficazes, de modo que as manutenções preventivas, quando o seu custo é menor que as 

manutenções corretivas, seja uma pratica rotineira mesmo no seguimento de habitação de 

interesse social (THOMPSON, 1994). 

Na produção da habitação em escala, os problemas relativos ao ciclo de vida do edifício se 

tornam relevantes, delimitando as demandas, principalmente do público alvo a que se destinará o 

edifício. Sendo nesta fase que se determina os custos relacionados à manutenção do edifício 

assim como as metas que se deseja chegar quanto ao uso, operação e manutenção do edifício 

(BEJDER; KAKLAUSKAS, 1998). 



Página 8 de 23 

 

Segundo Waeyenbergh e Pintelon (2002), a manutenção do edifício habitacional, deve ser 

estruturada na concepção do edifício, isso devido aos altos custos diretos e indiretos que a 

manutenção exerce no dia a dia do uso e operação do edifício. Ressalta ainda que a concepção de 

manutenção deveria ser personalizada para cada projeto, afim de suprir as necessidades do 

sistema, visando o poder financeiro dos usuários. Com isso o programa de manutenção seria 

personalizado para cada edifício, sendo certo que seria revisada constantemente, a fim de 

oferecer interversões sempre que necessário para garantir o desempenho do edifício.  

Em HIS, desde a concepção do processo, a manutenção já deve ser projetada, com isso, o 

processo de manutenção já nasce com o edifício, validando as decisões ainda de 

desenvolvimento e detalhamento do projeto, obedecendo ao ciclo de validações e soluções de 

colaborem com a manutenção do edifício, sendo importante para as diretrizes do projeto de 

gestão da manutenção (FABRICIO; SANCHES. 2008). 

Ao se projetar um edifício, é importante que não se ignore a importância que a manutenção tem 

em assegurar a segurança dos usuários, assim como os efeitos que uma manutenção ineficaz 

pode gerar no desempenho do edifício (THOMPSON. 1994). 

Salermo et al (2005), ressaltam que é de extrema importância que ao se projetar conheça o custo 

envolvido nas atividades de manutenção do edifício, tendo como objetivo principal a redução 

dos custos e desperdícios no processo de manutenção. Observa ainda que se faz necessário 

estudar as formas arquitetônicas adotadas, que minimizam a manutenção, os fluxos e o acesso a 

todos os sistemas que compõem o edifício. 

A participação do usuário de habitação de interesse social na concepção é determinante na 

influência e o respeito que este tem para com o edifício e sua habitação, de modo que a 

manutenção personalizada vem a contribuir com o empenho de todos os envolvidos no processo 

de manutenção e operação do edifício (MEDVEDOVSKI et al. 2006). 

3. DOCUMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO 

 
Santos (2003) aponta que uma manutenção adequada é derivada de orientações aos gestores 

responsáveis pela operação, uso e manutenção do edifício, pautadas em documentação que apoia 

a gestão, assim como um manual de operação e manutenção detalhado, pode colaborar com a 

garantia do desempenho de uma edificação e contribuir para minimizar os custos operacionais. 

Segundo a NBR 5674/2012 – Manutenção de edifícios – Requisitos para o sistema de gestão de 

manutenção, no item 7, define que a estrutura documental e registro, devem propiciar da 

efetivação da gestão do programa de manutenção, assim como ser capaz de colaborar para o 

planejamento de serviços futuros. 

A NBR 5674/2012 define que o programa de manutenção do edifício deve incluir os seguintes 

documentos: 

a) Manual de uso, operação e manutenção das edificações conforme 

ABNT NBR 14037 - 2011;  

b) Manual dos fornecedores dos equipamentos e serviços; 

c) Programa de manutenção; 

d) Planejamento da manutenção contendo o previsto e o efetivo, tanto 

do ponto de vista cronológico quanto financeiro; 

e) Contratos firmados; 

f) Catálogos, memoriais executivos, projetos, desenhos, 

procedimentos executivos dos serviços de manutenção e proposta 

técnicas; 

g) Relatório de inspeção; 
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h) Documentos mencionados na ABNT NBR 14037/2011, anexo A, 

em que devem constar a qualificação dos responsáveis e os 

comprovantes de renovação; 

i) Registro de serviços de manutenções realizadas; 

j) Ata das reuniões de assunto afetos à manutenção; 

k) Documento de atribuição de responsabilidade de serviços técnicos. 

Com base nos documentos especificados pela norma ABNT 5674/2012, pode se observar que é 

necessário para uma boa manutenção ressaltar a abrangência de cada item exposto acima:  

 
Tabela 2: Documentação de manutenção 

DOCUMENTAÇÃO OBSERVAÇÃO

        Desenhos de arquitetura e engenharia;

        Projetos de bombeiro e segurança;

        Cálculos estruturais;

        Memoriais descritivos;

        Especificações técnicas;

        As built.

        Lista de fornecedores, com endereço e contato;

        Manuais dos equipamentos;

        Notas fiscais dos equipamentos;

        Termos de garantias dos equipamentos.

        Programa de manutenção detalhado;

        Instruções de trabalho para manutenção de cada 

componente, sistema ou equipamento.

        Cronograma de execução da manutenção, visando a higiene, 

saúde e segurança dos usuários.

        Programa de periodicidade de manutenção de cada sistema 

do edifício;

        Previsão orçamentaria para manutenção dos sistemas.

        Administração dos contratos de manutenção;

        Planilha de acompanhamento de manutenção contratada 

(empresa externa).

        Inspeções periódicas;

        Definição de roteiro para inspeções;

        Check-list contendo averiguação do funcionamento de todos 

os sistemas do edifício.

        Ordem de serviço assinada pelo executor, contendo hora, 

local e custo;

        Classificação por natureza ou por sistema do edifício;

        Planilha de cotação dos custos;

        Propostas técnicas;

        Propostas comerciais;

        Relatório de fiscalização da execução.

Manuel de uso, 

operação e manutenção 

das edificações.

Manuel dos 

fornecedores dos 

equipamentos e 

serviços.

Programa de 

manutenção.

Planejamento da 

manutenção.

Contratos firmados.

Relatório de inspeção.

Registro de serviços de 

manutenções 

realizadas.

 

Fonte: Adaptado de ABNT-NBR 5674, 2012. (2017) 

Ainda segundo a NBR 5674/2012, o fluxo da documentação de manutenção de um edifício, deve 

dispor de uma ordem descrita e aprovada, que seja capaz de garantir a organização da 

manutenção, ressalta ainda que esse fluxo deve constar na ata do condomínio. 

 

 

 

Figura 5: Fluxo da documentação 
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Fonte: ABNT-NBR 5674 (2012).  

Os registros referentes a manutenção, devem ser mantidos atualizados de fácil acesso, de forma 

que se garanta a leitura a qualquer momento, “afim de prover evidencias da efetiva 

implementação do programa de manutenção executado”. Recomenda-se que os registros de 

manutenção contenham as devidas identificações, as funções exercidas pelos responsáveis pela 

coleta dos dados inclusive a forma que o documento será arquivado e o período de 

arquivamento, certo de sua integridade. Deve-se manter também o registro, dos serviços 

contratados, da execução, a periodicidade. (ABNT NBR-5674, 2012). 

Ainda segundo a norma NBR 5674/2012, toda documentação é encargo do responsável legal do 

edifício, sendo que essas devem ser prontamente recuperáveis e estarem disponíveis aos 

proprietários, condôminos, construtor/incorporador e contratado, sempre que necessário (ABNT 

NBR-5674, 2012). 

E por fim, fica estabelecido por norma, que sempre que houver troca do responsável legal do 

edifício, toda documentação deverá ser criteriosamente repassada ao novo gestor do edifício 

(ABNT NBR-5674, 2012). 

3.1 Analise da norma ABNT NBR 5674/2012 – Manutenção de edifícios – Requisitos para o 

sistema de gestão de manutenção 

 
Segundo a NBR 5674 (2012), a manutenção de edifícios é tema que, na atualidade, quebra com a 

cultura de se projetar pensando que a responsabilidade do processo construtivo é limitado ao 

momento que a construtora, incorporadora ou programas sociais da habitação, entrega e 

disponibiliza o edifício para o uso. 

A referida norma observa que “é fundamental que as edificações passem por manutenções 

periódicas”, uma vez que não podem ser consideradas bens descartáveis, e observa que quando o 

seu ciclo de vida é muito curto tem um grande impacto na vida dos moradores tornando 

“inviável sob o ponto de vista econômico e inaceitável, sob o ponto de vista ambiental” pois o 

custo para a substituição por novas edificações é alto (NBR 5674, 2012). 

A omissão em relação à necessária atenção para a manutenção das 

edificações pode ser contatada nos frequentes casos de edificações 

retiradas de serviços muito antes de cumprir a sua vida útil projetada 
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(VUP), causando muitos transtornos aos seus usuários e um sobre custo 

intensivo dos serviços de recuperação ou construção de novas edificações 

(ABNT NBR 5674, 2012, p.vi). 

A norma NBR 5674/2012, destaca as manutenções preventiva e corretiva, além de garantir a 

segurança, integridade e qualidade de vida dos usuários, é essencial para determinar os níveis 

satisfatórios de “desempenho do edifício ao longo da vida útil projetada”. 

A normatização para da gestão da manutenção, tem por objetivo estabelecer os requisitos para 

gestão do sistema de manutenção de edificações, incluindo meios de: 

 Preservar as características originais da edificação; 

 Prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos 

seus sistemas, elementos ou componentes; 

Ressalta ainda que as edificações existentes antes da vigência da atualização da norma em 2012, 

devem se adequar ou criar seus programas de manutenção, levando em conta as especificações 

descritas na NBR 5674/2012 (ABNT NBR 5674. 2012). 

A partir de 2012, com a publicação das novas diretrizes da NBR 5674/2012 a gestão da 

manutenção passou a ser fator relevante para melhoria do processo de produção da habitação, 

fato esse que não fazia parte das versões anteriores. Em resumo, se criou exigências para a 

documentação necessária para o processo e evidência de manutenção executada ao longo do uso 

da edificação. 

A figura 11, a NBR 5674/2012 mostra a documentação exigida no processo para a manutenção. 

Neste fluxo foi destacado a importância do manual de operação, uso e manutenção do edifício, 

regimentado pela NBR 14037 (2011). 

O manual de operação, uso e manutenção do edifício, tem por objetivo esclarecer as 

características da construção, assim como orientar tecnicamente o uso e a operação, visando um 

maior desempenho dos componentes instalados e uma vida útil mais duradoura (ABNT 

14037/2011). 

O ponto importante da atualização da norma NBR 5674/2012, no item 8, é a responsabilização 

pelo processo de manutenção do edifício, tanto do síndico/equipe de manutenção, quando do 

agente construtor do edifício, ressalta ainda que: 

 O proprietário de uma edificação, o síndico ou a empresa 

terceirizada responsável pela gestão da manutenção deve atender 

a esta Norma, às Normas Técnicas aplicáveis e ao Manual de 

Operação, Uso e Manutenção da edificação.  

 O proprietário de uma edificação ou o condomínio deve fazer 

cumprir e prover os recursos para o programa de manutenção 

preventiva das áreas comuns.  

 O construtor ou incorporador deve entregar ao proprietário do 

imóvel o Manual de Operação, Uso e Manutenção da edificação 

seguindo a ABNT NBR 14037(2011).  

 No caso de propriedade condominial, os condôminos respondem 

pela manutenção das partes autônomas individualizadas e, 
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solidariamente, pelo conjunto da edificação, de forma a atender 

ao Manual de Operação, Uso e Manutenção de sua edificação.  

 O proprietário ou o síndico pode delegar a gestão da manutenção 

da edificação à empresa ou profissional contratado (NBR 

5674/2012. p04).  

A norma destaca que a empresa ou o profissional deve responder pela gestão do sistema de 

manutenção da edificação, ficando sob sua incumbência:  

a) assessorar o proprietário ou o síndico, nas decisões que envolvam a 

manutenção da edificação, inclusive sugerir a adaptação do 

sistema de manutenção e planejamento anual das atividades; 

b) providenciar e manter atualizados os documentos e registros da 

edificação e fornecer documentos que comprovem a realização 

dos serviços de manutenção, como: contratos, notas fiscais, 

garantias, certificados, etc;  

c) implementar e realizar as verificações ou inspeções previstas no 

programa de manutenção preventiva;  

d) elaborar as previsões orçamentárias;  

e) supervisionar a realização dos serviços de acordo com as Normas 

Brasileiras, projetos e orientações do Manual de Uso, Operação e 

Manutenção da edificação que atenda à ABNT NBR 14037(2011) 

f) orçar os serviços de manutenção;  

g) assessorar o proprietário ou o síndico na contratação de serviços de 

terceiros para a realização da manutenção da edificação;  

h) estabelecer e implementar uma gestão do sistema dos serviços de 

manutenção, conforme esta Norma;  

i) orientar os usuários sobre o uso adequado da edificação em 

conformidade com o estabelecido no Manual de Operação, Uso e 

Manutenção da edificação;  

j) orientar os usuários para situações emergenciais, em conformidade 

com o Manual de Operação, Uso e Manutenção da edificação. 

Dessa forma fica normatizado, que a responsabilidade pela manutenção do edifício é de seu 

proprietário (s) ou de seu representante legal, o que não impede de contratar uma empresa 

especializada, mediante a contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ABNT NBR 

5674. 2012). 

3.1.1. Programa de manutenção perante a norma NBR 5674/2012 

 
De acordo com a norma, o programa de manutenção está diretamente ligado na determinação das 

atividades essenciais da manutenção do edifício, sua periodicidade (ANEXO II) (IBAPE, 2012) 

apropriação dos responsáveis pela execução dos serviços, documentação e registros das ações 

executadas no cumprimento dos serviços, rotineiros, preventivos e de ordem corretiva, seja nos 

sistemas ou equipamentos disponíveis no edifício (ABNT NBR 5674. 2012). 

Define que ainda que o programa de manutenção deve considerar informações contidas nos 

projetos, manuais, memoriais, normas e orientações dos fornecedores, além de características 

especificas, como: 
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a) tipologia, complexidade e regime de uso da edificação; 

b) sistemas, materiais e equipamentos; 

c) idade das edificações; 

d) expectativa de durabilidade dos sistemas, quando aplicável aos 

elementos e componentes, devendo atender a ABNT NBR 

15575/2013 quando aplicável; 

e) relatório das inspeções, constando comparativos entre as metas 

previstas e as metas efetivas, tanto físicas como financeiras; 

f) relatório das inspeções, constando as não conformidades 

encontradas; 

g) relatório das inspeções sobre as ações corretivas e preventivas; 

h) solicitações e reclamações dos usuários ou proprietários; 

i) histórico das manutenções realizadas; 

j) rastreabilidade dos serviços; 

k) impactos referentes ás condições climáticas e ambientais do local 

da edificação; 

l) escala de propriedades entre os diversos serviços; 

m) previsão financeira. 

A norma NBR 5674/2012 aponta ainda que o programa de manutenção deve conter ao menos 

uma sistematização ou estrutura que contemple: 

a) designação do sistema, quando aplicável aos elementos e 

componentes; 

b) descrição da atividade; 

c) periodicidade em função de cada sistema, quando aplicável aos 

elementos e componentes, observadas as prescrições do projeto 

ou as especificações técnicas; 

d) identificação dos responsáveis; 

e) documentação referencial e forma de comprovação; 

f) modo de verificação do sistema; 

g) custo. 

A norma NBR 5674/2012 apresenta uma abordagem que visa modelos de sistematização das 

atividades de manutenção do edifício, essa sistematização, normalmente é abordada no manual 

de uso, operação e manutenção do edifício, não devendo ser diferente, pois trata-se de 

cumprimento à norma ABNT NBR 14037/2011 (ANBT NBR 5674. 2012). 

3.1.2. Disponibilidade de execução de serviços de manutenção e garantias 

 
De acordo com o que estabelece a norma NBR 5674/2012, os serviços de manutenções do 

edifício deverão ser executados por três agentes: 

 Empresa capacitada, que foi definida como sendo organizações ou 

pessoa que tenha recebido capacitação, orientação e 

responsabilidade de profissional habilitado e que trabalhe sob 

responsabilidade de profissionais habilitados; 
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 Empresa especializada, que por sua vez é uma organização ou 

profissional liberal que exerce função na qual são exigidas 

qualificação e competência técnica especifica; 

 Equipe de manutenção local, definido na norma, como sendo 

pessoas que realizem diversos serviços, tenham recebido 

orientação e possuam conhecimento de prevenção de riscos e 

acidentes. 

3.2. Prazos de garantia das edificações 

 
Quando o programa de manutenção é realizado periodicamente quanto ao que se estabelece na 

norma NBR 5674/2012 e a norma NBR 15575/2013, ainda que o sistema sofra falhas ou defeitos 

de fabricação e/ou construção, cabe os proprietários ou usuário requerem intervenção dos 

responsáveis perante os prazos de garantia do sistema ou do equipamento, resguardados aos 

prazos legais de cobertura de cada sistema ou equipamento. 

Segundo a norma NBR 15575/2013, os prazos de garantia dos sistemas construtivos e suas 

respectivas orientações quando ao prazo de manutenção dos diversos sistemas que compõem o 

edifício, são estabelecidos na NBR 15575/2013, apresentado nessa pesquisa no ANEXO III 

(NBR 15575. 2013) 

De acordo com a Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC. 2013), sistemas e/ou 

equipamento, produzido industrialmente ou construído pela indústria da construção civil, que 

não estão mencionados na tabela acima, deverá seguir os prazos estabelecidos pelos fabricantes, 

construtores ou projetistas, de modo que essa garantia contemple as especificações do produto ou 

sistema, assim como manual de uso, operação e manutenção. 

3.3. Fatores determinantes para perda das garantias da edificação 

 
As perdas das garantias concedidas pelos fabricantes, construtores e projetistas, ocorre diante a 

inúmeros fatores ligados a negligencia na manutenção ou ações que vão contra as que são 

definidas nos manuais (GRANDISKI. 2013). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (Ibape-SP, 

2012), as perdas de garantia ocorrem:  

 Se durante o prazo de vigência da garantia não for observada o que 

dispõe este MANUAL GARANTIAS, o MANUAL DO 

PROPRIETARIO e a NBR 5674/2012 – Manutenção da 

edificação, no que diz respeito à manutenção preventiva correta, 

para imóveis habitados ou não e para condomínios; 

 Se durante o prazo de vigência da garantia não forem tomados os 

cuidados de uso e realizadas a manutenções rotineiras, por 

profissional/empresa habilitadas; 

 Se, nos termos do artigo 1058, ocorrer qualquer caso fortuito, ou 

de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia 

concedida; 

 Se for executada reforma no imóvel ou descaracterização dos 

sistemas construtivos, com fornecimento de materiais e serviços 

pelo próprio usuário; 
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 Se houver danos por mau uso, ou não se respeitar os limites 

admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas; 

 Se o proprietário não permitir o acesso do profissional destacado 

pela construtora e/ou incorporadora, às dependências de sua 

unidade para proceder a vistoria técnica; 

 Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as 

devidas providências sugeridas não forem tomadas por parte do 

proprietário ou condômino; 

 Se não forem observados os prazos legais para a comunicação do 

vício ao construtor.  

4. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMAS COMUM 

EM EDIFICAÇÕES 

 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Pará (Ibape-PA. 

2010), o procedimento dos serviços de manutenção preventiva, é favorável a gestão do processo, 

uma vez que a publicação das instruções de trabalho (IT), tem por objetivo, igualar tecnicamente 

os técnicos responsáveis pelo processo de inspeção, manutenção e conservação dos sistemas. 

A presente pesquisa, apresenta no anexo IV as instruções de trabalho de manutenção preventiva 

de sistemas comuns a maioria das edificações residenciais, sendo esta, fruto do trabalho 

desenvolvido pelo Ibape-PA em 2010. 

5.  ANALISE DA NORMA ABNT NBR 15575/2013 – EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 

– DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO 

 
Como dito anteriormente, a manutenibilidade de um sistema, equipamento ou componente, é a 

facilidade que se tem de para manter a manutenção e funcionamento com base no desempenho 

projetado (CBIC. 2013).  

Assim como outras abordagens da NBR 15575/2013 a manutenibilidade tem como objetivo 

principal garantir que os edifícios tenham seu desempenho atingido em prol do conforto e dos 

usuários e conservação do patrimônio edificado, seja ele privado ou público. 

São premissas da norma NBR 15575/2013 de desempenho as seguintes abordagens: 

“Definições e conceitos; Incumbências; Requisitos gerais de 

desempenho; Desempenho estrutural; Segurança contra incêndio; 

Segurança no uso e operação; Funcionalidade e acessibilidade; Conforto 

tátil e antropodinâmico; Desempenho térmico; Desempenho acústico; 

Desempenho lumínico; Estanqueidade à água; Durabilidade; 

Manutenibilidade/gestão da manutenção predial; e Considerações finais” 

NBR 15575 (2013). 

Nessas premissas destaca-se à manutenibilidade/gestão da manutenção predial. 

Com a abrangência desses temas, espera-se que seja uma preocupação do projeto e execução da 

obra, o comportamento da edificação em uso, assim como o comportamento de seus sistemas 

previamente projetados para suas funções (CBIC. 2013). 
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Ao contrário das normas tradicionais, que prescrevem características dos 

produtos com base na consagração do uso, normas de desempenho 

definem as propriedades necessárias dos diferentes elementos da 

construção, independentemente do material constituinte (CBIC. 2013, 

p29). 

De acordo com CBIC (2013), requisitos de desempenho está relacionado a condições que 

expressam qualitativamente os atributos que a edificação habitacional e seus sistemas devem 

possuir, em cumprimento as necessidades dos usuários. Define ainda que as manifestações 

patológicas, estão diretamente ligadas as falhas de projetos, falhas na execução no uso ou na 

manutenção do edifício, assim como os problemas causados pelo tempo. 

5.1. Durabilidade segundo a norma de desempenho 

 
De acordo com a NBR 15575 (2013) parte 1, durabilidade é a capacidade de seus sistemas ou 

componentes, de desempenhar suas funções ao longo do tempo, sob condições que estão 

descritas e especificadas no manual de uso, operação e manutenção do edifício.  

Segundo o CBIC (2013), o termo “durabilidade” é o período em tempo de vida que um produto 

pode cumprir perante a função para que foi projetado ou desenvolvido, podendo esse tempo ser 

superior ao projetado, quando a manutenção é periódica, obedecendo as recomendações dos 

fabricantes e fornecedores dos produtos. 

 
Figura 6: Recuperação do desempenho por ações de manutenção 

 

Fonte: ABNT-NBR 15575 (2013).  

A figura 6, mostra que a manutenção exerce uma função fundamental na vida útil do edifício, de 

modo que havendo atuação de manutenção quando um sistema ou componente apresenta 

diminuição do desempenho, a vida útil se estende significativamente em relação a um sistema ou 

componente que não recebe manutenção, seja ela, corretiva, preventiva ou preditiva. 

5.1.1. Vida útil de projeto – VUP 

 
Segundo a NBR 15575 (2013), vida útil (VU) é o período em que o produto ou qualquer sistema 

se prestam as funções para as quais foram desenvolvidos, de modo que o seu desempenho seja 

regido pelas normas de fabricação (NBR 15575/2013), não deixando de considerar os períodos 

de vida útil estabelecidos pelo fabricante ou construtor, de modo a respeitar rigorosamente o 

processo de construção e manutenção. 
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O CBIC (2013), ressalta que a VU do produto ou construção, não pode ser confundida com os 

prazos de garantia legal ou contratual.  

De acordo com a NBR 13823 (2008), VU é defina como sendo o “período efetivo de tempo 

durante o qual uma estrutura ou qualquer de seus sistemas/componentes satisfazem os requisitos 

de desempenho do projeto”. De maneira simplificada, a NBR 15575 (2013), apresenta que vida 

útil é uma medida temporal da durabilidade de um edifício ou de suas partes. 

Dessa forma, pode se concluir que a VU é o período de tempo entre o início efetivo da operação 

e utilização do sistema ou componente, até que seu desempenho não atenda às necessidades do 

usuário, assim como, as atividades a que foi projetado levando em consideração o processo de 

manutenção e conservação, com base no manual de uso, operação e manutenção (NBR 

14037/2011). 

A NBR 15575 (2013), define que vida útil do projeto (VUP), é o período estimado de tempo para 

o qual um sistema ou componente é projetado para atender as necessidades dos usuários e o 

pleno funcionamento da edificação. 

A VUP é uma estimativa teórica de tempo que compõe a vida util. 

Poderá ou não ser atingida em função da ciência e constância dos 

processos de manutenção, cuidados na utilização do imóvel, alterações 

no clima ou no entorno da obra, etc. A VUP deverá estar registrada nos 

projetos das diferentes disciplinas, assumindo-se que será atendida a 

VUP mínima prevista na norma quando não houver indicação (CBIC, 

2013. P35). 

Segundo a NBR 15575 (2013), o projeto tem como obrigatoriedade, especificar um valor teórico 

da vida útil para cada um dos diferentes sistemas que compõem o edifício, sendo que esse valor, 

não pode ser inferior ao estabelecido na tabela 3, a seguir, afirma também, que na ausência da 

especificação em projeto, fica sendo esses os prazos mínimos de vida útil. 

 
Tabela 3 - Vida Útil de Projeto (VUP) mínima e superior 

 

 

Fonte: NBR 15575 (ABNT, 2013) 

A norma NBR 15575 (2013) estabelece que os prazos de vida útil, iniciam-se com a conclusão 

da construção da edificação, sendo a data do “Habite-se” ou qualquer outro documento legal, o 

ponto de partida para os prazos de VUP (CBIC, 2013). 

Segundo CBIC (2013) com base na NBR 15575 (2013), a norma ainda esclarece que: 
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 A avaliação da VUP de qualquer um dos sistemas ou do edifício 

pode ser substituída pela garantia por uma terceira parte 

(companhia de seguros) do desempenho destes; 

 Decorridos 50% dos prazos da VUP apresentados na figura 13 

logo acima, desde que não exista histórico de necessidade de 

intervenções significativas, considera-se atendido o requisito da 

VUP, salvo prova objetiva em contrário; 

 Os prazos de VUP também podem ser comprovados por 

verificações de atendimento das normas nacionais prescritas na 

data do projeto, bem como constatações em obra do atendimento 

integral do projeto pela construtora (CBIC, 2013. p197). 

Segundo a NBR 15575 (2013), para se atingir a VUP mínima é necessário atender 

simultaneamente, cinco itens, sendo eles:  

a) Emprego de componentes e materiais de qualidade compatíveis 

com a VUP; 

b) Execução com técnicas e métodos que possibilitem a obtenção da 

VUP; 

c) Cumprimento em sua totalidade dos programas de manutenção 

corretiva e preventiva; 

d) Atendimento aos cuidados preestabelecidos para se fazer um uso 

correto do edifício; 

e) Utilização do edifício em concordância ao que foi previsto em 

projeto. 

Nesse sentido, pode-se perceber que a norma de desempenho, tem uma abordagem que visa a 

especificação para a durabilidade no que se refere a qualidade, de modo que os profissionais 

envolvidos no processo de concepção, construção e uso, possam garantir que os sistemas e 

componentes desempenhem suas funções ao longo da utilização por todo o tempo da vida útil 

mínima estabelecida. 

6. INCUMBÊNCIAS DEFINIDAS DA NBR 15575/2013 

 
Segundo a norma de desempenho de edificações habitacionais NBR 15575 (2013), para que se 

obtenha e se mantenha o desempenho de qualquer edificação durante a VUP, é preciso 

estabelecer incumbências para os envolvidos no processo de concepção, construção e uso. 

Diante disso, o item 5.2 da NBR 15575/2013, define que é de responsabilidade dos fornecedores 

de materiais, componentes e sistemas, caracterizar a vida útil de seus sistemas, componentes ou 

elementos fornecidos, atendendo as prerrogativas estabelecidas nessa norma e outras específicas 

que regimente os produtos. Observa-se que é de responsabilidade dos fornecedores, fornecer 

informações referente ao uso e manutenção. 

Segundo o item 5.3 da norma é de responsabilidade do projetista estabelecer e apontar nos 

projetos, memoriais de cálculos, memoriais descritivos e manuais do edifício a vida útil do 

projeto de cada sistema ou componente empregado na edificação, especificando materiais, 

processo e produtos que em conjunto ou isoladamente, mantem o desempenho projetado. 

Apontado no item 5.4 da referida norma, cabe ao construtor, ou eventualmente, ao incorporador, 

elaborar o manual de uso, operação e manutenção, com registro correspondente aos VUP. 
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Ao incorporador em conjunto com os projetistas, estabelecer os níveis de desempenho (mínimo, 

intermediário ou superior) para os diversos elementos que compõem o edifício. 

No item 5.5, estabelece que as incumbências dos usuários são relativas ao uso correto da 

edificação, assim como não alterar as características do projeto original, sem que essas alterações 

sejam previamente autorizadas pelo construtor ou poder públicos competente. 

Aponta ainda, que cabe as responsabilidades quanto a devida manutenção e conservação da 

edificação de acordo como o manual de uso, operação e manutenção do edifício, conforme 

regimentado na NBR 14037 (2011) e realizar a gestão da manutenção de acordo com a NBR 

5674 (2012). 

7. MANUTENIBILIDADE E GESTÃO DA MANUTENÇÃO SEGUNDO A NORMA DE 

DESEMPENHO 

 
De acordo com a NBR 15575 (2013), o critério de manutenibilidade, é a facilidade e meios de 

acesso, considerando que o projeto priorizou as condições de se efetuar manutenção nos 

componentes que compõem a edificação. Estabelece ainda que todos os componentes, sistemas e 

elementos, devem manter sua função durante a VUP. 

Segundo a norma de desempenho de edificações habitacionais, as manutenções devem seguir em 

total obediência ao Manual de uso, operação e manutenção do edifício (NBR 14037/2011), assim 

como a gestão da manutenção estabelecida pela NBR 5674/2012. 

Ao contrário da NBR 15575/2013, que se aplica a obras iniciadas a partir de 2013, a NBR 

5674/2012 prevê que “edificações existentes antes da vigência da norma devem adequar ou criar 

seus programas de manutenção atendendo às prescrições nela registradas” (CBIC, 2013. p. 217). 

Entretanto pode-se observar que a grande maioria das obras construídas antes de 2013 não estão 

se adequando a esta legislação.  

          

8. CONCLUSÃO  

 

As preocupações com a manutenção são relativas aos grandes passivos financeiros gerados para 

manter os edifícios habitacionais, este custo geralmente fica acima das expectativas dos usuários 

e gestores, principalmente quando se trata de HIS.   No HIS os problemas se agravam, pois, os 

usuários ficam à deriva no que tange a gestão de pós-ocupação de edifícios que lhes foram 

entregues com baixa de qualidade.  

Com a publicação das normas, NBR 5674/2012 - Manutenção de Edificações – Requisitos para o 

Sistema de Gestão de Manutenção e da NBR 15575/2013 - Edificações Habitacionais – 

Desempenho, minimiza estes problemas e permite que a falta de qualidade e desempenho sejam 

levadas a um patamar pericial e aditável, com punições aos responsáveis, quando não executado 

conforme determina as normas. 

O apontamento na norma NBR 5674/2012 quanto a manutenibilidade dos projetos, foi o 

principal ponto de mudança nos níveis de exigência, pois requer dos projetistas a preocupação 

com o operação e manutenção de cada componente ou sistema que o edifício emprega, de forma 

que colabora para que se tenha um olhar diferenciado para as problemáticas envolvidas na 

manutenção. 

Este capítulo mostrou que a manutenção preventiva, pode ser uma boa prática na gestão do 

edifício, tendendo a minimizar custos e desgastes dos edifícios quando comparada com a 

manutenção corretiva. Entretanto, outras formas mais eficientes começam a ser aplicadas na 

atualidade como a manutenção personalizada e a predictiva que são realizadas a partir do 

monitoramento e da detecção da perda de desempenho dos componentes.  Dessa forma, o 

desempenho é mantido ou até mesmo aumentado em relação ao mesmo componente ou sistema 

sem manutenção aplicada. 
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A manutenção personalizada é relevante pois leva em consideração a concepção do projeto, o 

público e as condições financeiras e técnicas dos usuários a que se destina as unidades 

habitacionais. 

No conceito da manutenção personalizada, o desenvolvimento do projeto/construção do edifício 

é levado em consideração bem como os custos diretos e indiretos dos sistemas adotados, de 

forma que isso é pautado nas limitações do uso, operação e manutenção contemplando a vida útil 

dos mesmos. 

A publicação da norma NBR 5674/2012 e NBR 15575/2013, colaborou para ter um 

procedimento para a documentação da manutenção do edifício, de modo que o não cumprimento 

com base na normativa, acarreta inúmeros desdobros para os gestores e usuários, depreciando o 

imóvel e comprometendo o desempenho da edificação. 
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