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PREFÁCIO

Como bem ponderado na introdução do presente livro, a socie-

dade brasileira, no século XIX, transformou-se. O Brasil era um 

país rural e de população rural. Sobretudo a partir da década de 1950, 

verificou-se grande êxodo de pessoas do campo, para as cidades.

Àquela altura, as pessoas que vinham residir na cidade, consti-

tuíam suas residências, majoritariamente, em casas. Mas o volume 

da população do campo obrigou as cidades a se adaptarem em novas 

moradias. Assim, casas sobre casas foram sendo erigidas, dando iní-

cio aos primeiros conflitos hoje conhecidos no direito condominial.

Em razão dos problemas que se avizinhavam, o grande jurista 

brasileiro, Caio Mário da Silva Pereira, passou a estudar mais deti-

damente a necessidade de uma legislação que pudesse regular os 

problemas decorrentes de uma relação onde pessoas residiam em 

casas erigidas umas sobre as outras, num mesmo terreno, compar-

tilhando o mesmo espaço.

No ano de 1964, foi sancionada a Lei (até hoje vigente) 4.591/64 

que, além de cuidar dispor sobe o condomínio, também regulava a 

atividade da incorporação imobiliária. Referida lei certamente foi 

responsável por trazer maior segurança em tais relações. Ao longo 

dos anos, contudo, novamente em razão de novas complexidades 

das cidades (cada vez mais populosas), a lei teve de sofrer alguns 
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ajustes (a exemplo disso, a Lei 6.079/79, 10.931/2004 e, mais re-

centemente, a Lei 13.786/2018).

O cenário das cidades, atualmente, se transformou. Os gran-

des centros urbanos possuem milhares de edifícios. Nos dias atuais, 

grande parte da população reside em condomínio, de modo que o 

Código Civil, em 2002, procurou também regular questões envol-

vendo o condomínio edilício.

Mas a vida em condomínio não depende apenas e tão somen-

te de segurança jurídica das relações condominiais. A proteção não 

deve ser apenas jurídica. A proteção também diz respeito à saúde e 

à segurança de seus moradores e frequentadores.

A partir da construção de grandes edifícios, lamentavelmente 

verificamos, ao longo dos anos, acidentes ocasionados justamente 

porque a segurança estrutural de edificações foi relegada para um 

segundo plano.

Muitos condomínios, preocupados em tornar o ambiente mais 

funcional e agradável aos seus moradores, investiram em milioná-

rios equipamentos de vigilância, equipamentos para melhor estru-

turar as academias e áreas de lazer, dentre outros itens nem sem-

pre essenciais. Raríssimas exceções, não se conferia a importância 

devida à contratação de profissionais e empresas para a necessária 

manutenção da edificação.

No âmbito do processo judicial, levou-se muitos anos para que 

magistrados entendessem que, a higidez e segurança da edificação 

não são responsabilidades apenas do construtor. Embora o brasileiro 

reputasse natural que um veículo perdesse a sua garantia caso não 

fossem realizadas as manutenções regulares, essa premissa não era 

entendida da mesma forma com relação às construções.
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A partir de algumas normas da ABNT, com destaque para a 

ABNT NBR 5674 (editada em 1999), passou-se a entender que, 

de fato, a partir da entrega da edificação, os condomínios (e seus  

adquirentes) passavam a ter o dever de realizarem as manutenções 

regulares, sob pena de, não o fazendo, eventualmente, eximirem a 

responsabilidade por vício construtivo atribuídas ao construtor/in-

corporador.

A engenharia civil, ao longo dos anos, passou a ter maior re-

levância no âmbito dos processos judiciais. Embora o direito e a 

engenharia ainda não caminhem de mão juntas, sobretudo no âm-

bito acadêmico (basta ver nos colóquios de Direito Imobiliário a 

ausência de engenheiros, por exemplo), a doutrina da Engenharia 

Diagnóstica, desenvolvida por Tito Lívio Ferreira Gomide, aproxi-

mou as duas ciências.

Nesse sentido, o presente trabalho é mais um avanço. Atente-se,  

inclusive, que o autor Mário Galvão, ao invés de convidar renomado 

engenheiro civil para prefaciar a presente obra, resolveu (certamen-

te em razão da amizade), convidar um advogado.

A presente obra ‘Engenharia Condominial’ pretende justamen-

te tratar da importância da engenharia civil para o bom desenvolvi-

mento e segurança dos condomínios, ressaltando a necessidade de 

uma atuação firme e corriqueira, de profissionais engenheiros para 

o acompanhamento da manutenção e inspeções regulares nos con-

domínios.

Parabenizo o autor não apenas pelo trabalho, mas por produzir 

trabalho acadêmico que pretende demonstrar, de uma vez por to-

das, que o direito e a engenharia não podem mais andar separados.  

Há necessidade de maior união.
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Esperamos que esse trabalho possa sensibilizar pessoas co-

muns, condôminos, condomínios, magistrados e advogados da im-

portância da manutenção predial.

São Joaquim da Barra, 5 de maio de 20201 

 Alexandre Junqueira Gomide
Doutorando em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo. Mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Fundador e Diretor Regional de São Paulo do Instituto 

Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM). Professor e advogado.

1  Data comemorativa do terceiro aniversário da minha filha Helena que, espero, no futuro, 
também saiba reconhecer a importância do trabalho dos engenheiros civis brasileiros.
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APRESENTAÇÕES

É muito comum se imaginar que a função do síndico é manter as 

contas em dia, os funcionários fardados, com salários e leis sociais 

pagas e ter uma reserva para qualquer emergência. Não se imagina 

todas as funções e obrigações que ele precisa atender para estar em 

dia com a legislação específica para condomínios.

Entre tantas funções e obrigações do síndico, uma importantís-

sima é a manutenção e zelo da edificação para que se possa garantir 

segurança e qualidade de vida aos condôminos, visitantes e vizinhos. 

Eu, que já estou envolvido nas manifestações patológicas das 

edificações há quase 30 anos, sempre me deparei com um obstácu-

lo aparentemente sem solução: a falta de discernimento e conheci-

mento técnico de engenharia pelos gestores dos condomínios. Isso 

faz com que, normalmente, os síndicos e/ou administradores optem 

por terceirizar a resolução de qualquer problema para empreiteiros, 

que oferecerão suas soluções e seus preços. 

A falta de padronização e análise técnica da parte do condomí-

nio, como também o fato das soluções serem dadas quase sempre 

por empresas de engenharia, embora muitas vezes também entrem 

em cena profissionais práticos, dá aos gestores do condomínio a ilu-

são de que estão sempre tratando com “profissionais capacitados” e 

decidam, em regra, pela proposta de menor preço.
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Esta sistemática vem trazendo problemas dos mais variados aos 

condomínios, desde a simples perda do capital investido, a não so-

lução ou até mesmo o agravamento das manifestações patológicas, 

desastres parciais e até desastres totais com perdas de patrimônio, 

sonhos e vidas.

Este sistema amador de comandar os condomínios, que ainda 

perdura, faz com que os problemas acima descritos, somados à falta 

de manutenção sistemática, sejam utilizados para embasar deman-

das judiciais contra condomínios, inclusive com interpelações cíveis 

e criminais contra os síndicos e administradores, além de gerar per-

das de garantia. 

Percebe-se que, na maioria dos casos, não existe má fé, mas 

desconhecimento da real função e forma desejada de atuação do 

síndico. O grande problema sempre foi a dificuldade de buscar esses 

conhecimentos, pois não existia literatura que mostrasse de forma 

simples e direta tudo que ele precisa saber para administrar correta-

mente o condomínio, tanto nas questões gerais quanto com relação 

à engenharia.

Para superar, de uma vez por todas, com essa dificuldade, esta 

obra técnica, de fácil leitura e compreensão, foi produzida pelo En-

genheiro Mário Galvão. 

Quando recebi o convite para fazer a apresentação deste livro 

ímpar da engenharia condominial, fiquei muito lisonjeado e honrado, 

pois se trata do maior engenheiro civil da área condominial que co-

nheço. Além disso, também é muito ético, amigo e sincero.

É um homem à frente do seu tempo, que visualizou, implementou 

e fechou com chave de ouro, o intento de ajudar a melhorar a 

gestão de condomínios, com este verdadeiro manual da Engenharia 

condominial.
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De forma brilhante, Mário Galvão utilizou toda sua experiência 

e conhecimento na gestão da engenharia condominial, para conden-

sar de forma simples, mas profunda, em um único livro, todas as in-

formações necessárias para que as pessoas envolvidas possam apli-

car na prática, gerenciando o condomínio de forma correta e precisa, 

no dia a dia.

É uma leitura indispensável para síndicos, profissionais ou 

amadores, engenheiros e arquitetos envolvidos em condomínios, 

administradores e incorporadores, devendo ficar sempre em suas 

cabeceiras, servindo de fonte de consulta permanente para a correta 

gestão da engenharia condominial. 

Nesta verdadeira “obra de arte” você encontra respostas para 

todas as suas dúvidas sobre o assunto.

Não seja pego de surpresa pelo desconhecimento, o mapa do 

caminho das pedras foi desenhado nesta obra que, com certeza, será 

um “Best seller”.

Um grande abraço

Silvio Andrade
Engenheiro Civil
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A cada dia que passa, mais aumenta a quantidade de empreendi-

mentos condominiais, no nosso país.

Esse aumento, que vem crescendo em projeção geométrica, tem 

demandado, cada vez mais, cuidados específicos, por parte dos ges-

tores de condomínios.

Essas especificidades incluem, desde aspectos administrativos 

até conhecimentos de engenharia e construção.

Nesse diapasão, com descomunal frequência, esses adminis-

tradores são demandados a tomar decisões técnicas, às vezes, por 

demais específicas.

Soluções para problemas que vão desde substituições de com-

ponentes até as mais complexas soluções de engenharia, têm sido 

frequentemente requeridas, com a máxima tempestividade.

Nesse contexto, a procura por executores de obras pode pare-

cer, à primeira vista, ser a melhor solução para tudo.

Contudo, várias pesquisas, realizadas junto a esse meio, têm 

demonstrado espantosa quantidade de condições de ineficácia das 

intervenções que são realizadas.

Observa-se, então, uma grande lacuna nesses processos: a falta 

de orientação técnica, necessária aos gestores condominiais, para 

que possam tomar, em tempo hábil, as decisões mais acertadas.
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Constata-se, portanto, que o mercado clama por essa ciência 

que ora desponta: a Engenharia Condominial.

Desse modo, a obra literária que ora se apresenta, não se cons-

titui apenas de uma publicação; ela é um marco e, pode-se dizer, um 

marco revolucionário, na propositura de soluções condominiais.

Pretende-se oferecer aos gestores, mediante os preceitos da En-

genharia Condominial, todo respaldo técnico necessário para que, 

em cada passo de suas atividades, tenham a segurança de estarem 

produzindo soluções eficazes.

São Paulo, 20 de maio de 2020.

José Carlos Gasparim
Engenheiro civil. Mestre em Engenharia Civil pela Escola  

Politécnica da Universidade de São Paulo. Doutor em Engenharia  
Civil pela Universidade Estadual de São Paulo/Campinas. Professor e  

coordenador de cursos de pós-graduação lato sensu do Instituto Federal  
de São Paulo. Professor e coordenador de cursos de pós-graduação 

 lato sensu do Instituto Brasileiro de Educação Continuada
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Desde a entrega das áreas comuns de um condomínio, a Enge-

nharia Condominial já se mostra imprescindível, pois somente 

um profissional com atuação nesta área poderá aferir se há conso-

nância entre os projetos aprovados com o memorial de incorporação, 

com a legislação municipal ou estadual, bem como o atendimento às 

normas da ABNT, principalmente quanto ao disposto na ABNT NBR 

15575, a chamada “Norma de Desempenho”, que regulamente, den-

tre outros pontos, o isolamento acústico, tema que costuma ser uma 

das maiores fontes de desavenças entre condôminos.

Ao longo de toda a vida útil das edificações que compõe um 

condomínio, a manutenção preventiva, a assessoria técnica na aná-

lise do impacto de reformas nas unidades autônomas, a elaboração 

de projetos de eventuais acréscimos à edificação em razão da me-

lhoria da destinação de áreas comuns e, até mesmo, a elaboração de 

projetos e acompanhamento dos reparos necessários à manutenção 

da edificação fazem com que a edificação tenha menor custo de ma-

nutenção, que sua vida útil seja prolongada, que o síndico não seja 

responsabilizado por problemas futuros, bem como afasta qualquer 

discussão quanto à garantia da edificação e ao eventual pagamento 

da indenização por parte da seguradora na hipótese de sinistro. 

Estas questões, dentre tantas outras atinentes ao dia a dia da 

engenharia condominial, são enfrentadas nesta obra pelo engenheiro  
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Mário Galvão de maneira prática, técnica e com uma linguagem 

acessível a todos os leitores. 

Boa leitura!

Almiro Júnior
Presidente da Comissão de  

Direito Imobiliário e Condominial da OAB/DF
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Da caverna para a vida em sociedade, o homem levou algum tem-

po nesse período de transição. Porém, após o final do final do 

século XIX, as moradias passaram a mudar mais rapidamente. 

Aluísio Azevedo, já em 1890, no clássico livro “O Cortiço”, re-

tratou o começo da aceleração do surgimento de diferentes modelos 

de moradias e, consequentemente, a dificuldade de se viver em uma 

habitação coletiva. 

Após o período de maturação, viver em habitações coletivas é 

uma realidade que se aperfeiçoa velozmente com o surgimento de 

condomínios edilícios, multipropriedades, coworking, entre outros 

diversos tipos de moradia.

O livro do engenheiro Mário Galvão traz, didaticamente, um olhar 

técnico e prático, de como deve ser pautada a relação condominial na 

interface entre engenharia e condomínio. Não poderia ser diferente, 

principalmente, quando se analisa o seu currículo, que demonstra a 

capacidade de saber como funciona toda a cadeia que envolve o tema. 

Experiência, diga-se, adquirida em cursos no exterior, como professor, 

incorporador, perito judicial, assistente técnico em processos judiciais 

e na atuação em obras realizadas nos condomínios. 

Uma leitura de fácil compreensão e que certamente se consoli-

dará como uma obra bem projetada, construída e acabada, que trará 
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muita alegria e tranquilidade para síndicos, profissionais ou amado-

res, engenheiros e arquitetos, administradores e incorporadores, que 

a adotarem como referência.

Uma boa leitura!

Rafael Moreira Mota
Mestre em Direito pelo IDP. Diretor do IBRADIM no DF.  

Membro do Conselho Jurídico da CBIC.  
Consultor Jurídico do SINDUSCON-DF, ASBRACO e  

Clube de Engenharia do Distrito Federal.  
Membro da Comissão de Infraestrutura da OAB Federal.
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INTRODUÇÃO

A urbanização no Brasil passou por vários processos históricos, 

mas podemos dizer que a sua expansão mais intensiva ocorreu 

ao longo do século XX, sobretudo após o processo de industrialização 

que se iniciou na década de 1930 e consolidou-se após os anos 1950.

Com isso, houve, além de um rápido e acelerado crescimento 

das cidades, a concentração da maior parte da população em algu-

mas metrópoles, sobretudo nas capitais, que congregaram em seu 

entorno um aglomerado de cidades quase sempre conurbadas entre 

si. Formaram-se então as regiões metropolitanas e a integração ter-

ritorial delas decorrentes. Podemos dizer que a urbanização do Brasil 

foi acompanhada também de uma intensiva metropolização.

A partir de meados da década de 1960, o Brasil deixou de ser 

considerado um país rural para transformar-se em um país predomi-

nantemente urbano, ou seja, com a maior parte da população viven-

do nas cidades. Atualmente, mais de 84% da população brasileira 

encontra-se nas cidades, ocorrência resultante dos processos ocor-

ridos ao longo do século passado.

Com a urbanização e crescimento das metrópoles, vieram tam-

bém problemas estruturais e sociais, incluindo a questão da segu-

rança. E com isso, os projetos de condomínios residenciais, focados 

em planejamento para qualidade de vida, oferecendo segurança, 

conforto e lazer em um só lugar, se expandiram.
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O crescimento dos condomínios em número e tamanho fez sur-

gir a complexidade de sua gestão. As questões envolvendo condomí-

nios deixaram de dedicar-se somente às brigas ou discussões entre 

condôminos, passando a tratar de temas complexos como crimes 

ambientais, administração financeira, gestão de contratos, audito-

ria de passivos, entre outras questões técnicas, incluindo questões 

de engenharia. E hoje, gerir um grande condomínio muitas vezes se 

mostra mais complexo do que administrar um pequeno município, 

obrigando os administradores a empregarem suporte técnico espe-

cializado para apoiar sua gestão, a fim de promover economia, segu-

rança jurídica e o bem-estar de todos.

No contexto dessa evolução histórica e cultural, Normas e Regu-

lamentos que buscam preservar a segurança das edificações e dos 

usuários tornam-se cada vez mais necessários e recebem, inclusive, 

amparo legal de responsabilização.

No âmbito da engenharia civil, elevada é a importância das ati-

vidades de uso, operação e manutenção dos edifícios como forma de 

assegurar as garantias, a funcionalidade e as exigências dos usuários 

durante toda a vida útil daquela construção, onde muitas vezes estas 

também podem ser ampliadas.

Dessa forma, o conceito da Engenharia Condominial vem se di-

fundindo e mostrando-se de suma importância no dia a dia da gestão 

condominial como forma de garantir o planejamento e a aplicação 

dos procedimentos necessários para que os condomínios estejam 

em conformidade com as normas, regulamentos e legislação.

É recente no Brasil o conceito de engenharia condominial. 

Ainda não encontramos com facilidade, literatura ou material de 

referência que ofereçam informações completas e seguras quanto 
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aos procedimentos, responsabilidades, requisitos técnicos e outras 

informações que possam embasar a administração, hoje complexa, 

de uma estrutura condominial.

Para preservar o desempenho de uma edificação e seus siste-

mas, garantindo a exigência dos usuários quanto a segurança, habi-

tabilidade e sustentabilidade, por exemplo, é necessário que cons-

trutores, gestores e os próprios usuários tenham conhecimento de 

Normas, Regulamentos, Manuais e Legislação que estabelecem o 

correto uso, operação e manutenção destas construções.

No crescente e dinâmico mercado condominial, normas e pro-

cedimentos que muitas vezes eram negligenciados, hoje recebem 

amparo legal de responsabilização no novo Código Civil e no Código 

de Defesa do Consumidor. E é cada vez mais comum os processos 

jurídicos contra síndicos e gestores por negligência ou omissão. Nes-

se contexto, a figura de um gestor com visão ampla sobre todos os 

aspectos administrativos e técnicos, a fim de preservar o patrimônio 

e a segurança dos condôminos, é primordial.

Reforçando a importância da manutenção e gestão e seu impac-

to direto no desempenho das edificações, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), vem estabelecendo e atualizando siste-

maticamente padrões técnicos a serem seguidos para garantia das 

exigências dos usuários. Normas como a ABNT NBR 16280 (Gestão 

das Reformas), ABNT NBR 5674 (Gestão da Manutenção), ABNT 

NBR 14037 (Elaboração de Manual de Uso e Operação) e ABNT NBR 

15575 (Norma de Desempenho), trouxeram ao mercado mais cla-

reza e objetividade, criando novos paradigmas para o segmento da 

construção civil e especialmente para o mundo condominial.

Embora o acesso às informações esteja cada vez mais ao alcan-

ce de todos, ainda é comum encontrarmos condomínios em total  
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irregularidade técnica, onde vidas estão sendo colocadas em risco 

por falta de conhecimento ou até negligência de construtores, ges-

tores e usuários.

Portanto, faz-se necessário ampliar tanto a literatura sobre o as-

sunto quanto a comunicação entre os atores desse mercado, levan-

do ao debate as implicações do mau uso e as responsabilidades de 

cada parte, desde o projetista da obra até o usuário final.
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CONDOMINIAL

As edificações condominiais, sob a responsabilidade do síndico  
e/ou gestor, exigem conhecimento técnico específico que en-

globam diferentes áreas da engenharia para que sua vida útil seja 
preservada. E igualmente, conhecimento de como aplicar correta-
mente as ferramentas disponíveis, observando as Normas que re-
gulamentam o setor.

Com a crescente tendência da verticalização e de condomínios 
coletivos que agregam cada vez mais serviços, é cada vez mais co-
mum observarmos síndicos, gestores e até construtoras, envolvidos 
em processos judiciais que poderiam ser evitados pelo simples fato 
do Condomínio ter, por exemplo, uma assessoria técnica de um pro-
fissional habilitado em engenharia para respaldar algumas tomadas 
de decisões. 

Como já mencionamos, o termo ENGENHARIA CONDOMINIAL 
é recente e ainda gera muitas dúvidas. E nesse ponto, podemos es-
clarecer que: Engenharia Condominial são as diretrizes técnicas que 
orientam a gestão condominial quanto ao planejamento e à aplica-
ção dos procedimentos necessários para que o condomínio esteja 

em conformidade com as normas e regulamentos oficiais. 
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Podemos conceituar a Engenharia Condominial como uma es-

pecialidade da Engenharia Diagnóstica voltada exclusivamente para 

a área condominial e suas questões especificas, como o planejamen-

to e implementação das manutenções e reformas, gestão de contra-

tos e outros serviços que envolvam as engenharias.

Mas não podemos falar de Engenharia Condominial sem antes 

entendermos o conceito da Engenharia Diagnóstica, que está total-

mente atrelada à Engenharia Condominial.

Um dos principais papeis do profissional de engenharia habili-

tado numa assessoria técnica ao Condomínio, é justamente aplicar 

a Engenharia Diagnóstica na gestão condominial, garantindo segu-

rança técnica para que os síndicos e gestores possam tomar suas 

decisões baseadas em estudo, avaliação, diagnóstico e prescrição 

que os respaldem inclusive legalmente perante o condomínio.

Podemos entender por Engenharia Diagnóstica um conjunto de 

diretrizes técnicas para aprimorar a qualidade dos trabalhos, a pro-

dução de prova pericial – compreendendo desde a etapa da investi-

gação técnica propriamente dita até a elaboração do laudo ou mes-

mo do parecer técnico. É a disciplina das investigações científicas 

(VIAP) dos problemas técnicos das edificações (CMU).

VIAP – Vistorias, Inspeções, Auditorias e Perícias.

CMU – Construção, Manutenção e Uso.

Conceitualmente é a área do conhecimento dentro da engenha-

ria civil, especializada em investigações científicas das manifesta-

ções patológicas prediais, que se utiliza de rigorosas metodologias 

para colher dados técnicos que permitirão a caracterização, análise, 

atestamento, apuração da causa ou prescrição do reparo para a ma-

nifestação patológica que está sendo estudada.
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A partir dessa investigação, o especialista é capaz de antever 

possíveis problemas e prejuízos e implementar ações proativas em 

busca da qualidade total ou a apuração de responsabilidade de de-

terminada manifestação patológica, por exemplo.

Já a Engenharia Diagnóstica Aplicada são as investigações cien-

tíficas das manifestações patológicas prediais propriamente ditas.  

Ou seja, aplicando a definição acima, haverá uma investigação reves-

tida de metodologias capazes de obter os dados técnicos para a ca-

racterização, análise, atestamento, apuração da causa, prognóstico e 

prescrição do reparo da manifestação patológica predial em estudo.

Com legislações e normas cada vez mais rigorosas e necessá-

rias, com vistas a evitar prejuízos, acidentes e tragédias muito co-

muns em edificações, a administração de um condomínio torna-se 

mais complexa e exige mais conhecimento por parte do gestor.

Minuciosas e periódicas inspeções técnicas são requeridas para 

que a segurança e a habitabilidade da edificação sejam mantidas, 

garantindo também sua conservação e valorização do imóvel.

A responsabilização civil e criminal do síndico e/ou gestor tam-

bém é um fator predominante para que a Engenharia Condominial 

seja compreendida como essencial para se evitar, inclusive, proble-

mas administrativos e judiciais e promovendo ainda, uma economia 

de recursos financeiros mediante uma gestão planejada e orientada 

tecnicamente.

A Engenharia Condominial está intrinsecamente ligada às ma-

nutenções prediais e visa a melhor relação e comunicação entre as 

partes: administração do condomínio (síndico e conselho fiscal), 

moradores, profissionais de arquitetura e engenharia, advogados e 

administradoras.
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¦ FERRAMENTAS DIAGNÓSTICAS

Estabelecendo uma comparação com a medicina, a engenharia 

diagnóstica cuida dos edifícios assim como o médico cuida do ser 

humano, investigando possíveis complicações e soluções para mani-

festações patológicas das edificações.

Enquanto o conceito tradicional da engenharia diagnóstica a de-

fine como “a arte de criar ações proativas, por meio dos diagnósti-

cos, prognósticos e prescrições técnicas, visando a qualidade total”, 

as novas especificações trazem a qualificação de “disciplina das in-

vestigações técnicas (tetra In) para determinar os diagnósticos de 

manifestações patológicas e níveis de desempenho das construções, 

visando aprimorar a qualidade ou apurar responsabilidades”.

Para se obter dados técnicos para a caracterização, análise, 

atestamento, apuração da causa ou prescrição do reparo para a ma-

nifestação patológica em estudo, são utilizadas basicamente cinco 

principais ferramentas diagnósticas: vistoria, inspeção, auditoria, 

perícia e consultoria. Além dessas ferramentas, é também comum 

utilizar de consultoria, parecer e laudo para compor o diagnóstico da 

edificação em estudo.

Abaixo, podemos entender melhor cada uma dessas ferramentas:

Vistoria – é a constatação técnica de determinado fato, condi-

ção ou direito relativo a um objeto.

Inspeção – é a análise técnica de fato, condição ou direito rela-

tivo a um objeto.

Auditoria – é o atestamento, ou não, da conformidade de um 

fato, condição ou direito relativo a um objeto.
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Perícia – é a apuração técnica das origens, causas e mecanismos 

de ação de um fato, condição ou direito relativo a um objeto.

Consultoria – é o prognóstico e/ou prescrição técnica a respeito 

de um fato, condição ou direito relativo a um objeto.

Parecer Técnico – Peça ou documento escrito que relata os 

serviços prestados, os prognósticos e as prescrições decorrentes 

da consultoria em edificações.

Laudo – Peça ou documento escrito, emitido pelo engenheiro 

diagnóstico, relatando os serviços prestados com os resultados 

das constatações.

Laudo Pericial – Relato técnico emitido por Perito sobre o as-

sunto de uma lide judicial a partir de seu conhecimento técnico 

sobre o assunto.

Quando for pertinente e houver disponibilidade, deve-se ainda 

utilizar os documentos administrativos, técnicos (construtivos, de 

manutenção, operação e controle) e legais referentes à edificação 

em estudo. 

Os documentos listados na ABNT NBR 14037 são referenciais, 

entretanto pode ser necessário a análise de outros documentos, 

conforme segue: 

¦ Projetos

Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, eco-

nômicos e financeiros de um serviço ou obra de engenharia e ar-

quitetura, com base em dados, elementos, informações, estudos, 

discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e 
disposições especiais.
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Na Engenharia Condominial, os projetos serão dimensionados 
de acordo com a realidade da edificação e das exigências técnicas 
que ela impõe sobre a tomada de decisão daquilo que será projetado.

Projeto Básico 

De acordo com a Lei 8.666/1993, inciso IX, Projeto Básico é o 
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de pre-
cisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o ade-
quado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução.

No Projeto Básico de uma edificação, a planta baixa é a premis-
sa básica para dar início a realização de uma construção. Nela são 
especificadas todas as informações necessárias para o desenvolvi-
mento do projeto, desde o estudo até o projeto executivo.

A planta baixa é um desenho técnico que representa um corte 
a um metro e meio a partir da base da casa ou edifício, feito em uma 
determinada escala com as medidas reais do imóvel.

A planta baixa arquitetônica, juntamente com as demais plan-
tas, cortes e elevações do projeto são a base para os projetos com-
plementares: projeto elétrico, hidráulico, estrutural, gesso, interio-
res, paisagístico, etc.

Projeto Executivo

A Lei 8.666/93, inciso X, diz que o Projeto Executivo é o conjun-

to dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT. Sua elaboração deve ser providenciada 
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após a aprovação do Projeto Básico, ou concomitantemente a realiza-

ção física do objeto, ou seja, durante a execução da obra ou do serviço. 

Importante se faz destacar que o Projeto Executivo não é um 

novo Projeto, e sim, o melhor detalhamento do Projeto Básico.  

No caso de sua elaboração ser concomitante a execução do em-

preendimento, ele não pode descaracterizar o objeto, e, por conse-

guinte, seu Projeto Básico.

Projeto Técnico de Fachada

O projeto de revestimento de fachada é obrigatório e, pela sua 

característica, deve ser desenvolvido por profissional legalmente 

habilitado e pode ser subcontratado ou desenvolvido internamente 

pela construtora, na forma de procedimentos.

O projeto de revestimento visa produzir detalhes construti-

vos e especificações técnicas de materiais e métodos construtivos 

adequados a cada situação. As diversas camadas que compõem o 

sistema, se fossem de movimentação livre, apresentariam compor-

tamento bastante diferenciado das camadas que apresentam quan-

do integrados ao sistema, que impõem restrições e levam ao surgi-

mento de esforços internos. Estes esforços tendem a ser tão mais 

expressivos quanto mais rígidas as camadas e, caso atinjam valores 

excessivos, podem levar ao surgimento de fissuras, perda de aderên-

cia e outros problemas.

Por isso, o projeto técnico de fachada deve levar em consideração 

diversos fatores, dentre os quais se destacam: estado-limite de ser-

viço da estrutura; exigências arquitetônicas; tipo de emboço; carac-

terísticas e propriedades das placas; características e propriedades  

da argamassa colante; características e propriedades do rejunte; ca-

racterísticas e propriedades do selante; e variação térmica.
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¦ Cadernos de Encargos

O Caderno de Encargos é o conjunto de discriminações técni-

cas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contra-

tante para a contratação, execução, fiscalização e controle de servi-

ços e/ou obras.

É uma coletânea de orientações editadas geralmente por uma 

empresa contratante, no qual se enumera as obrigações das partes, 

condições técnicas da obra, uniformizar condutas dos projetistas, 

construtores e fiscais de obra. É uma referência que deve ser 

obedecida na concepção e execução da obra ou reforma.

Ele pode conter descrições, mapas de danos e a  metodologia 

executiva de um serviço (por exemplo, tipo de equipamento à ser 

utilizado na reforma de uma fachada), detalhes construtivos (exe-

cução de juntas de dilatação, etc.), lista de verificação de itens para 

fiscalização de campo (liberação de concretagem, por exemplo), 

critérios de medição de pagamento (definindo se o pagamento será 

por serviços executado ou mensal, etc.), requisitos de aceitação de 

serviço, entre outras definições.

Podemos sintetizar dizendo que a função do caderno de en-

cargos é estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas 

e administrativas necessária para a execução dos serviços de obras 

e/ou reformas, estabelecendo as condições técnicas mínimas a 

serem obedecidas na execução das obras e serviços e fixando os 

parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos.

Além disso, o caderno de encargos passa a ser parte integrante 

dos contratos de obras e serviços de um condomínio.


