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ABSTRACT  

Buildings undergo several sorts of decay. In this manner, interest in building maintenance is based on the 
fact that yearly residential condominiums are compelled to spend large amounts to accomplish this kind 
of activity. Most problems that demand maintenance activities could be avoided if during the project 
stage there was a higher care on choosing supplies and over architectonic details. These concerns may 
result in reduction of the maintenance expenses and procedures. This paper intends to identify some kinds 
of repair achieved on residential buildings form Cruz Alta (RS). The record gathering was accomplished 
by visiting buildings, where a questionnaire containing matters about maintenance, pathological 
demonstrations, project and expenses characteristics was applied. The final consideration indicated 
buildings preservation on the inspected condominiums is practically inexistent. Through the data analysis 
it is possible to confirm that periodical maintenance is accomplished only on elevators and in some cases, 
on water containers, gates and garage entrances. Other styles of maintenance such as paintings, electric 
charge, water and drain tabulations are only considered when there are some problems that will have 
direct impact on the condominium expenses or will bring some discomfort to the tenants due to 
interruption on services or disabling access to condominium’s area. 

RESUMO  

Uma edificação sofre diversos tipos de deterioração. Assim, o interesse pela manutenção em edificações 
baseia-se no fato que anualmente condomínios residenciais são forçados a gastar quantias elevadas para 
realizar essas atividades. Muitos dos problemas que demandam atividades de manutenção poderiam ser 
evitados se na etapa de projeto houvesse um maior cuidado na escolha dos materiais e nos detalhes 
arquitetônicos. Estes cuidados podem, por sua vez, resultar na diminuição dos custos e procedimentos de 
manutenção. Este trabalho procurou identificar alguns tipos de manutenções efetuadas em prédios 
residenciais de Cruz Alta (RS). A coleta de dados foi realizada em visitas às edificações, onde um 
questionário contendo questões sobre manutenção, manifestações patológicas, características de projeto e 
custos foi aplicado. A principal conclusão do trabalho indicou que a manutenção em edificações, nos 
condomínios investigados, é praticamente inexistente. Verifica-se que a manutenção periódica é realizada 
somente em elevadores e, em alguns casos, na caixa d'água, no portão da entrada do prédio e nas 
garagens. Outros tipos de manutenções como pintura, carga elétrica, tubulação de água e esgoto só são 
lembradas quando surge algum problema que irá impactar diretamente nas despesas do condomínio ou 
trará algum desconforto devido à interrupção da utilização do serviço ou área condominial. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma edificação ao ser colocada em atividade, sofre diversos tipos de deterioração, seja por 
intempéries ou uso. Essa deterioração acarreta a necessidade realizar atividades de manutenção 
ao longo de sua vida útil para manter a durabilidade e funcionalidade da edificação. 
Em geral, a durabilidade e a funcionalidade da edificação estão fortemente vinculadas com a 
durabilidade dos materiais e dos elementos que compõem a parte estrutural do ambiente 
construído. Nesse caso, a durabilidade é afetada por alguns fatores que causam a degradação, 
conhecidos como fatores de degradação. Muitas vezes, esses fatores quando são considerados 
isoladamente, não tem efeito ou muito pouco afetam a durabilidade. Entretanto, em conjunto 
com outro(s), podem causar danos significativos ao ambiente construído e, portanto, não podem 
ser desconsiderados (JOHN, 1987). Baseado nesses fatores, a manutenção ocupa papel 
fundamental para manter a edificação com um desempenho satisfatório prolongando a sua vida 
útil. 
As manifestações patológicas são inerentes de toda edificação em maior ou menor grau. Persike 
(2006) classifica essas manifestações patológicas em congênitas, construtivas, adquiridas e 
acidentais. O trabalho por ter sido realizado através de vistorias in loco mostra uma série de 
manifestações patológicas do tipo adquiridas (ao longo da vida útil, falta de manutenção) e 
congênitas (problemas durante a fase de projeto). 
Sendo assim, o interesse pela manutenção em edificações baseia-se no fato que anualmente os 
condomínios são forçados a gastar quantias elevadas e, muitas vezes, por falta de planejamento 
essas quantias precisam ser disponibilizadas em um pequeno período de tempo. Muitos desses 
problemas que demandam atividades de manutenção podem ser evitados se, na etapa de projeto, 
houvesse um maior cuidado na escolha dos materiais e nos detalhes arquitetônicos.  
O acesso a informação por partes dos usuários é fator importante para o bom uso das edificações 
e para o planejamento das atividades de manutenção.  
 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado na cidade de Cruz Alta RS Para seu desenvolvimento, foi elaborado 
um questionário estruturado a ser respondido por síndicos ou administradoras de condomínios. 
Durante a realização da pesquisa, foi possível coletar dados de 14 edificações.  
A metodologia para a realização do trabalho segue as seguintes etapas: 
 

- identificação da amostra a ser estudada: esta etapa foi realizada através de visitas as 
administradoras e aos síndicos de condomínios para estabelecer as edificações a serem 
estudadas; 
- preparação do questionário a ser aplicado: o questionário foi elaborado em conjunto 
com um aluno bolsista de iniciação científica do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
Procurou-se a seguir, para a elaboração do questionário, os conhecimentos prévios 
obtidos no referencial teórico ligado ao tema; 
- realização de um estudo piloto: o questionário elaborado foi aplicado em um grupo de 4 
condomínios como forma de avaliar a funcionalidade do mesmo, bem como corrigir 
possíveis problemas de interpretação das questões por parte dos respondentes; 
- avaliação dos dados coletados no estudo piloto e melhoria do questionário: nessa etapa 
o questionário foi aprimorado, através da análise dos dados preliminares obtidos no 
estudo piloto.  
- realização de um contato prévio com o responsável pela edificação: nessa etapa, o 
trabalho foi apresentado para o respondente através de contato telefônico. Na 
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oportunidade solicitou-se que, em caso de disponibilidade para a participação da 
pesquisa, fosse agendado um horário mais adequado para o respondente receber o 
pesquisador; 
- aplicação do questionário e: visitas aos prédios e ou administradoras, nesta etapa o 
questionário foi aplicado na amostra da pesquisa. Em geral, a aplicação de cada 
questionário consumiu 30 minutos dos respondentes; 
- tabulação e análise dos dados: realizado com o auxílio do programa Sphinx:nessa 
última etapa do trabalho, os dados foram analisados com o suporte do programa Sphinx 
que é um sistema computacional voltado à análise de questionários. 

3. RESULTADOS E ANÁLISE 

A amostra consiste de um total de 14 edificações basicamente edificações residenciais sendo que 
apenas duas (correspondem a 14,28% da amostra) apresentaram pequenos estabelecimentos 
comerciais no andar térreo e os 85,72% restantes são de edificações totalmente residenciais. 
Em exame visual foi possível verificar que todas as edificações possuem algum tipo de 
manifestação patológica principalmente no que diz respeito à fachada. Durante as entrevistas 
foram detectados outros tipos de manifestações patológicas conforme será mostrado a seguir. 
Em muitos casos foi possível verificar que a falta de manutenção das edificações além de 
problemas para seus usuários elas causam, ainda, uma péssima impressão sem contar que a 
valorização do imóvel cai consideravelmente 
 
A Fig.1 ilustra o descaso com a edificação. Nesse caso específico a edificação permaneceu nesse 
estado por mais de cinco anos. 
 

Figura 1. Degradação da fachada      Figura 2 Fachada restaurada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Fig. 2 apresenta a mesma edificação um ano depois. Apesar de ser uma intervenção pequena a 
mudança que se deu na fachada é grande. A justificativa dos moradores para a permanência da 
edificação com a fachada deteriorada por tanto tempo foi que “ foi preciso muito tempo para 
juntar a quantia necessária para fazer a recuperação, são poucos apartamentos e a quantia mensal 
não poderia ser alta”. 
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Devido á tipologia dos telhados que na maioria dos casos têm como cobertura telhas de fibro 
cimento (Tab.1) e uso de platibanda, verifica-se um considerável percentual de infiltrações 
provenientes do telhado. Uma das causas verificada dessas infiltrações foi o dimensionamento 
incorreto das calhas junto á platibanda, calhas com obstruções e com defeito (enferrujadas e 
furadas).  
 

Tabela 1.  

Tipo de cobertura Incidência [%] 
Fibro cimento ou similar com pltibanda 85,72 
Fibro cimento ou similar sempltibanda 0,0 

Telha cerâmica 14,28 
 
As Fig. 3 e 4 ilustram os problemas de umidade proveniente do telhado. 
 

Figura32. Umidade proveniente do telhado (1) Figura 4. Umidade proveniente de telhado (2) 

 
 
Em alguns casos apesar de responder que nunca houve infiltração foi possível verificar sinais de 
umidade nas unidades logo abaixo do telhado. O pesquisador não teve acesso a muitos 
moradores para poder investigar melhor a origem das manifestações patológicas. A Tab. 2 
mostra esses dados em números. 
 

Tabela 2  Infiltração do telhado 

Ocorrência Incidência [%] 
Existe 14,28 

Já existiu 28,57 
Não existe 57,15 

 
Um outro dado levantado foi quanto à ocorrência de vazamentos entre as unidades. Apesar de 
não poder contar como um valor real, pois muitos casos podem não ter sido relatados ou até 
mesmo esquecido por parte dos respondentes, ainda assim, foi possível verificar que já houve 
infiltração em cerca de 30%  das unidades visitadas 
 
No que se refere à manutenção, foi possível verificar nos vários itens abordados no questionário, 
que basicamente é realizada nos elevadores e na caixa d’água. Sendo que nas caixas d’água 
apesar de mais de 80% das edificações afirmarem manter uma manutenção periódica duas 
edificações não souberam informar a freqüência dessa manutenção. Os demais itens abordados 
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no questionário mostraram diversos outros problemas com as edificações sendo que os maiores 
problemas estão relacionados à água, isto é, a algum tipo de vazamento a infiltração chegando a 
57,14% da amostra com problemas de umidade nas unidades. 
 
Com relação aos custos envolvidos na composição dos condomínios a pesquisa teve dificuldade 
em estabelecer percentuais que demonstrassem de forma precisa os gastos do condomínio. Essa 
dificuldade ocorreu devida a falta de documentação que comprovassem os custos mês a mês de 
pelo menos três anos. Apesar da pouca documentação obtida foram feitas algumas 
considerações. 
 
Os custos envolvidos com a manutenção das edificações possuem dois grupos que são: o grupo 
um que corresponde aos custos mais elevados e que está relacionado ao pagamento dos 
empregados (limpeza, jardinagem, entre outros) luz e água conforme a Tab 3. O grupo 2 que 
engloba os impostos, seguro da edificação e despesas extras. Esse último grupo não ultrapassa 
10% do total do valor do condomínio.  
 

Tabela: 3 Composição dos custos do condomínio 

Tipo de custos Incidência [%] 
Equipamentos, taxas, seguros 7,15 

Eletricidade 14,28 
Empregados 21,43 

Água 57,14 
 

4. DISCUSSÃO 

A manutenção dos edifícios compreende todas as atividades que se realizam nos seus 
equipamentos, elementos, componentes ou instalações, com a finalidade de assegurar-lhes 
condições satisfatórias de segurança, habitabilidade, eficiência e outros, para o cumprimento das 
funções para as quais foram fabricados ou construídos (PEREZ, 1988, p.611). 
A NBR 5674 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1999) justifica a manutenção como 
uma forma de “resguardar  de danos, decadência, prejuízo e outros riscos, mediante a verificação 
atenta do uso e condições de permanência das características técnicas e funcionais e das suas 
instalações e equipamentos.” 
A NBR 5674 discretiza as finalidades da manutenção através das seguintes características: 
- funcionais: são as que envolvem a manutenção das peculiaridades técnicas dos espaços 
privados e comuns, das instalações e equipamentos, de modo que estejam disponíveis pelo 
máximo de tempo, com baixo custo e alta confiabilidade; 
- de segurança: são concernentes à manutenção da segurança e estabilidade da estrutura, ao fogo, 
à chuva, e demais intempéries que possam causar riscos à integridade física de usuários e 
terceiros; 
- de higiene: dizem respeito à manutenção do asseio dos pisos, paredes, esquadrias, mobiliário, 
instalações e equipamentos de saneamento, em defesa da saúde dos usuários e terceiros; 
- de conforto: voltam a atenção para a manutenção da comodidade e bem-estar dos usuários 
proporcionados por dispositivos construtivos, como isolamento térmico, acústico, ventilação, 
refrigeração, aquecimento; e visuais, como pintura e jardins. 
Bezerra (2000, p.31) considera que condomínios residenciais têm procurado proporcionar, nas 
metrópoles, as condições de vida existentes nas pequenas cidades de antigamente, tentando isolar 
a violência do mundo exterior. Dessa forma, o desejo legítimo de obter conforto e qualidade de 
vida, tem procurado adotar dispositivos e equipamentos que devem funcionar sempre que 
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solicitado, sem a interrupção, e, na maioria das vezes, a um custo cada vez menor. Para alcançar 
esses objetivos, de fato, a administração de todas essas atividades deve ser eficiente e por isso 
constituí um desafio. 
A ausência de requisitos de desempenho ao longo dos processos decisórios dos 
empreendimentos associada à carência de indicadores para avaliar a conformidade de produtos e 
processos com a qualidade especificada, ao longo da fase de produção e utilização das 
edificações, potencializam o surgimento de manifestações patológicas e contribuem para a 
consolidação de técnicas inadequadas e improducentes (CALMON; GRILO, 2000). Esse tipo de 
procedimento acarreta a realização de manutenções mais freqüentes no ambiente construído e 
conseqüentemente, um custo maior para os usuários. 
Em conversas informais com moradores das edificações durante as visitas para a coleta dos 
dados, verificou-se um descontentamento com relação aos valores referentes ao condomínio. 
Sempre havia uma “chamada extra” para poder resolver algum problema.  
A cidade onde se desenvolveu a pesquisa apesar de não ser uma metrópole, conforme Bezerra 
(2000, p.31) mencionou anteriormente, também apresenta as mesmas necessidades no que tange 
o quesito “condomínios”. 
As edificações são construídas para atender seus usuários durante muitos anos e, ao longo desse 
tempo, os serviços devem apresentar condições adequadas ao uso ao qual se destinam, resistindo 
aos agentes ambientais e de uso a que alteram as suas propriedades técnicas iniciais (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, 1999, p.1). 
Segundo Perez (1988, p.611), a manutenção inicia no momento que o construtor entrega a obra, 
no entanto, o processo tem origem na prancheta do projetista. Vasconcelos (1998) considera que 
a mudança de mentalidade na relação construtor/cliente no momento da entrega do bem é um 
ponto fundamental.  
Os resultados do trabalho ilustram bem o que Vasconcelos (1998) e Perez (1988) mencionaram 
anteriormente, é preciso uma mudança de mentalidade na base de todo o processo de 
desenvolvimento da edificação. Essa mudança, no entanto, deve começar nas salas de aula dos 
futuros profissionais da área e posteriormente se estender para os usuários das mesmas. O acesso 
à informação deixa claro as relações entre fornecedor e consumidor, isto é, direito e deveres de 
ambas as partes.  
Uma adequada orientação seguida de um manual de operações, uso e manutenção ampla e 
detalhada pode propiciar aos usuários garantia do bom desempenho da edificação (SANTOS, 
2003). Este manual é de acompanhamento obrigatório, pois decorre do dever de informar do 
fornecedor e do direito do consumidor à informação correta, precisa e adequada sobre os 
produtos e serviços. Essas informações devem ser corretas (verdadeiras), claras (de fácil 
entendimento), precisas (sem prolixidade), ostensivas (de fácil percepção) e em linguagem clara 
(Grinover apud Santos, 2003, p.36). 
No caso de edificações, o manual mencionado anteriormente, é peça fundamental para o bom 
uso da edificação. O usuário, muitas vezes leigo em relação a forma correta de uso, operação e 
manutenção de seu bem pode, por falta de informação, ser um dos principais causadores de 
danos à edificação (SANTOS, 2003). 
Meira (2002, p.64) disserta sobre vários tipos de custos envolvidos em uma edificação no que se 
refere à de manutenção. Inclusive, é possível verificar em seu trabalho que há uma sobreposição 
de custos. Muitas vezes um determinado tipo de custo aparece em mais de uma categoria. 
Segundo esse autor, os custos podem ser divididos em: 
- globais (ao longo da vida útil): inclui nessa fase os custos da construção, de operação, de 
manutenção, de modernização ou adaptação e de demolição ou venda; 
- manutenção e operação: entram nessa fase os custos decorrentes da limpeza, iluminação, 
operação de equipamentos, consumo de água e luz, consumo de gás, impostos e seguro; 
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- condominiais: salários, custos administrativos, compra de produto de limpeza e manutenção, 
material escritório (papéis, xerox dentre outros). 
Os dois últimos custos foram abordados nesse trabalho e apresentados na Tab.3. 
Um dos pontos que não podem ser esquecidos, são os fatores sócio-econômicos que interferem 
no uso das edificações. Moradores de baixa renda por priorizarem outras necessidades poderão 
apresentar moradias com um grau maior de deterioração seja pela qualidade da edificação, seja 
pela falta de manutenção. Nesses tipos de edificações o custo que uma manutenção envolve 
adquirem proporções bem maiores, em contra partida, por estarem conscientes dessa realidade e 
por muitas vezes ser esse o único imóvel que possuem, pequenas atividades de manutenção 
sejam praticadas com maior regularidade que em outras edificações. 
Verifica-se que no âmbito das edificações, manutenção é encarada como gasto e na verdade deve 
ser encarada com investimento no imóvel.  
O princípio de que manutenção agrega valor ao imóvel não é muitas vezes praticado pelos 
usuários dos mesmos por falta de um esclarecimento maior das vantagens de executar 
manutenção. Observa-se que muitas vezes os usuários têm a idéia errada de que uma vez 
construída a edificação ela permanecerá em condições aceitáveis por um período bastante longo.  

5. CONCLUSÃO 

A principal consideração da pesquisa consiste que a manutenção em edificação é praticamente 
inexistente nas edificações, pode-se verificar manutenção planejada somente para elevadores, 
nesse caso realizada por empresa especializada e dentro das recomendações do fabricante. Mas 
mesmo havendo a obrigatoriedade da manutenção 50% dos entrevistados não sabiam informar 
qual a periodicidade da mesma. A caixa d’água foi outro item que apresentou resultados 
relevantes (figura 9). Com relação ao portão eletrônico de entrada e da garagem, são dois itens 
que somente recebem algum tipo de manutenção quando o problema é detectado. 
Na análise dos dados, verificou-se que os itens pintura de fachada, carga elétrica, tubulação de 
gás, água e esgoto só são lembrados quando algum tipo de problema surge. 
Nas visitas foi possível verificar que problemas de pintura em fachada, descolamento do reboco, 
persianas quebradas e descolamento de pastilhas são bastante freqüentes, mas não são 
preocupações dos moradores que costumam considerar isso apenas como “detalhe” a ser 
melhorado futuramente. Esses moradores preferem esperar para que o elemento construtivo se 
deteriore sempre um “pouco mais” para só então viabilizar algum tipo de atividade de 
manutenção. Esses problemas quando aparecem não configuram como uma manifestação 
patológica isolada mas podem, com o tempo, vir acarretar problemas bem maiores como, por 
exemplo, infiltrações. É preciso salientar que edificações com esses problemas causam um 
péssimo aspecto sem contar a desvalorização do imóvel no mercado. 
Há urgência em modificar a mentalidade de que manutenção preventiva é um custo para o 
condomínio. As atividades de manutenção periódica poderão prevenir problemas futuros e 
amenizar possíveis danos à edificação prolongando a vida útil do imóvel e mantendo o mesmo 
valorizado no mercado. Isso só será possível se o condomínio tiver um registro de todos os seus 
gastos mês a mês para que possa ser identificada possível causa de gastos extra.  
Por fim, deve-se salientar que a análise possibilitou identificar que o planejamento das atividades 
de manutenção é muito importante para um melhor controle de custos por parte dos 
condomínios. Nas observações realizadas no local e através de conversas informais com 
moradores foi possível verificar que o controle dos gastos do condomínio e um planejamento das 
atividades de manutenção contribuem para evitar desperdícios financeiros e de tempo. Uma 
documentação bem organizada e especificada dos custos e atividades de manutenção já 
realizadas na edificação colabora com o planejamento das atividades de manutenção 
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Sendo assim, um bom planejamento de manutenção é baseado no histórico das manutenções já 
realizadas através do cadastramento dos diversos itens existentes no complexo predial, só assim, 
com base nessas informações é possível fazer o planejamento das ações dos diversos itens 
destacando as prioridades e as periodicidades necessárias (ALMEIDA, 2001). 
Nesse sentido, o planejamento e controle das atividades correlacionadas com as necessidades e 
desejos dos usuários, são fundamentais para que o objetivo seja alcançado e a manutenção seja 
realizada no tempo previsto. 
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