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RESUMO
Grandes condomínios comerciais ou residenciais requerem uma atenta gestão ao seu funcionamento,
especialmente nas questões físicas/de infraestrutura, que envolvem obras civis. Desde 2014, há uma norma
que estabelece um sistema de gestão em reformas. Já tendo sofrido uma revisão em 2015, a NBR 16.280 veio
contribuir com a gestão imobiliária, no sentido de fornecer diretrizes e atribuir responsabilidades. Um dos
frequentes problemas até então encontrados em obras realizadas por condôminos era a falta de comunicação e
mesmo aquiescência do gestor do condomínio. O infeliz ápice dessa situação ocorreu em 2012, quando, no
Rio de Janeiro, um edifício inteiro desabou e levou ao desabamento outras duas edificações devido ao
somatório de intervenções pelas quais passou. Não somente a partir daí passou a ser obrigatória a autovistoria
nos edifícios como foi publicada a “norma da reforma”. O artigo discute como a gestão condominial vem
sendo afetada pela norma, sobretudo em obras de médio/grande porte, utilizando como estudo de caso a
reforma/acréscimo de uma cobertura linear residencial de 400m², em Ipanema, Rio de Janeiro. A reforma
implicou, entre muitas outras coisas, em impactos oriundos de cortes/demolições e ampliação da estrutura pela
inclusão de peças metálicas; desvios nas instalações prediais e interrupções nos seus fornecimentos; demanda
pela utilização diária de espaços para recebimento/guarda de materiais de suprimentos e caçambas de entulho
nas áreas comuns do edifício. Coube à gestão condominial lidar com toda essa gama de problemas. Mesmo
com o esforço dos profissionais envolvidos, há no mínimo dois lados na questão, o condomínio e o
condômino promotor da obra. Nem sempre os dois interagem de forma positiva, mas como o primeiro tem
responsabilidade por todos os demais, a norma acabar por auxiliar na mitigação de eventuais problemas e
dirimir dúvidas na determinação de responsabilidades. Apesar de já ter havido sua primeira revisão, outras se
farão necessárias, como o estabelecimento mais estratificado de (co)responsabilidades, que tornarão mais fácil
a gestão de situações como a apresentada.
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The building renovation standard and its interference in real estate
management

ABSTRACT
Large commercial or residential condominiums require careful management of their operation, especially in
the physical/infrastructure issues, such as construction. Since 2014, a standard establishes a system of
management in building renovations. Having undergone a review in 2015, NBR 16.280 contributed to real
estate management, in order to provide guidelines and assign responsibilities. One of the frequent problems
previously found in works done by condominium owners was the lack of communication and even
acquiescence of the condominium manager. The unfortunate peak of this situation occurred in 2012, when, in
Rio de Janeiro, an entire building collapsed due to the sum of interventions it passed. Sometime after that,
autoinspection in buildings became mandatory, and the building renovation standard was set. The article
discusses how condominial management has been affected by the standard, especially in medium/large size
works, using as case study the renovation of a residential penthouse of 400m², in Ipanema, Rio de Janeiro.
The renovation has implied, among many other things, impacts from demolitions and expansion of the
structure by the inclusion of metal parts; deviations in the building pipes and interruptions in their supplies;
demand for the daily use of spaces for receiving/storing supplies of materials and litter dumps in building’s
collective area. The condominial management had to deal with this whole range of problems. Even with the
effort of all the professionals involved, there are at least two distinct sides in the matter, the condominium and
the owner promoter of the work. Not always, the two are consistent, but as the first has responsibilities by all
the others, the standard will eventually help to mitigate any problems and resolve doubts. Despite the fact that
there has already been a first revision, others will be necessary, such as the more stratified establishment of
(co)responsibilities, which will make it easier to manage situations such as the one presented.
Key-words: real estate management, building renovation, building renovation standard
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1.

INTRODUÇÃO

A gestão imobiliária é um complexo campo de atuação, onde o gestor responsável pela
edificação possui atribuições e responsabilidades que requerem o conhecimento de
administração, contabilidade, legislação (entre outros assuntos) e não raro, há a necessidade do
auxílio de profissionais especializados em diversas atribuições. Qualquer problema relacionado
ao condomínio, nas áreas de uso comum da edificação e, em certas vezes, até nas unidades
privativas, possui um grau de responsabilidade atribuído ao gestor do empreendimento.
Quando a questão envolve apenas as áreas de uso comum da edificação, ou seja, partes físicas
cuja manutenção e conservação dependem apenas do gestor, é muito clara a atribuição de
responsabilidades, encabeçada por ele. Porém, quando as ocorrências se encontram nas unidades
privativas, cria-se uma situação mais delicada, que por vezes, pode acarretar questões mais
sérias.
Não há dúvidas de que problemas internos na unidade têm sua competência de resolução a cargo
de seu proprietário (ou responsável pela unidade). No entanto, as unidades fazem parte de um
corpus coletivo, ou seja, uma edificação que conta com partes que são igualmente utilizadas por
todos, ainda que estejam no interior das unidades privativas (como arcabouço estrutural, sistemas
de abastecimento de água, abastecimento de energia e escoamento de águas servidas das
unidades e pluviais do telhado, entre outras). Mediante a ocorrência de obras, seus proprietários
ou responsáveis podem interferir direta ou indiretamente em partes comuns do bem imóvel.
Essas interferências, sejam elas de qualquer natureza, atualmente, devem acontecer mediante o
conhecimento do condomínio e a aquiescência do gestor condominial.
Na cidade do Rio de Janeiro, numerosos acidentes em edifícios multifamiliares e comerciais
fizeram com que a sociedade, por meio dos órgãos de classe, como é o caso do CREA-RJ, o
CAU-RJ, o Instituto de Engenharia, o Sindicato dos Engenheiros – SENGE, a Associação
Brasileira de Escritórios de Arquitetura – AsBEA, além de órgãos públicos estaduais e
municipais e as Universidades , se mobilizassem em busca de protocolos que pudessem reduzir
as incertezas nos resultados de intervenções. Pode-se dizer que nesse aspecto, o acidente de
maior dimensão ocorreu em janeiro de 2012, com a queda de três edifícios adjacentes, no centro
da cidade. O maior deles, o Edifício Liberdade, possuía 20 andares, e juntamente com os outros
dois, provocou a morte de dezessete pessoas, deixou desaparecidas cinco, além de inúmeros
feridos. A fatalidade poderia ter sido de maior monta não fosse o horário noturno de sua
ocorrência. Os três edifícios datavam das décadas de 30-40 do século passado, e embora não
tenha sido provado, houve a suspeita de que as obras realizadas no nono andar do Liberdade
tenham contribuído para o desabamento (SILVA et al., 2015). Foram obras de modificação na
distribuição interna das paredes, realizadas sem a aquiescência do síndico e sem o devido
acompanhamento de um profissional responsável (OUCHANA, 2017). Atualmente, sabe-se que
o edifício havia sofrido, anteriormente, o acréscimo de cinco pavimentos que não estavam
previstos no projeto original, além de outras modificações. Peritos do Instituto de Criminalística
Carlos Éboli concluíram que o desabamento foi resultante do somatório de obras civis ocorridas
sem o devido acompanhamento técnico, ao longo do tempo de sua vida (OUCHANA, 2017). Ao
desabar, o Edifício Liberdade carregou consigo mais dois prédios adjacentes.
O acidente fez despontar a legislação pertinente à autovistoria predial no Estado e na Cidade do
Rio de Janeiro (SILVA et al., 2015). A legislação tornou obrigatória para edificações a sua
inspeção predial feita por profissional habilitado a cada período de cinco anos, sendo que nos
primeiros cinco anos da edificação ela está automaticamente dispensada do procedimento, tendo
em vista ser esse o tempo/prazo de responsabilidade e garantia do incorporador/construtor sobre
a obra entregue. O objetivo maior da autovistoria seria evitar que situações de risco inaceitáveis,
como as que levaram ao desabamento de 2012, chegassem a ocorrer.
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De fato, estudos da Câmara de Inspeção Predial do IBAPE-SP (IBAPE-SP, 2012), em 2009,
evidenciam a ocorrência de acidentes prediais na fase de uso e em edificações com mais de 10
anos de existência. A maior parte das origens dos acidentes (66%) está relacionada à deficiência
do sistema de manutenção e à perda precoce de desempenho, culminando em acentuada
deterioração de suas partes, o que diz respeito diretamente à gestão da edificação em sua fase
ativa, quando geralmente são introduzidas ações que levam à redução da integridade da
construção e que levam ao risco de colapso a edificação (SILVA et al., 2015).
Após a criação da legislação de autovistoria na cidade1 e no estado2 do Rio de Janeiro, ambas em
2013, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) instituiu, em abril de 2014, a NBR
16.280, que ficou conhecida como a “norma da reforma” (ABNT, 2014). O documento prevê
que toda reforma de imóvel que altere ou comprometa a segurança da edificação deve possuir
um responsável técnico, engenheiro ou arquiteto, e a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de acordo com cada etapa da
obra.
A norma indica ainda alguns passos que devem ser seguidos pelo “dono da obra” (proprietário
ou responsável pela unidade privativa), como a apresentação do projeto ao condomínio - com o
parecer técnico de um dos profissionais citados ou quando se tratar de equipamentos e outras
especificidades, o profissional da categoria condizente com o serviço. Assim, o dono da obra,
mediante auxílio de um técnico, se for o caso, deverá descrever todas as informações da obra de
melhoria.
Do mesmo modo, a gestão condominial3 (síndico), poderá se servir de um profissional que lhe
assessore e, então, poderá analisar a documentação de solicitação de reforma e, após conclusão
de sua análise, poderá concordar com a obra, fazer ressalvas ou negar o início da mesma.
Porém, em 2015, foi publicada a Emenda 1 da NBR 12.680 (ABNT, 2015), provocando uma
mudança nos procedimentos. Com a Emenda 1, há a retirada, de forma expressa, da obrigação de
o responsável legal pela edificação (gestão condominial, síndico etc.) autorizar e vistorizar tais
obras, isentando-o de verificar se as mesmas são possíveis de serem realizadas ou não; se estão
sendo cumpridas de acordo com o previsto e, se ao final, foram ou não feitas de acordo com a
autorização dada, conforme determinara o texto original da norma, editado em 2014. Embora já
houvesse a indicação da necessidade de um profissional habilitado para que fosse responsável
pelas obras, a gestão administrativa do condomínio também poderia vistoriar e acompanhar as
mesmas (até se servindo de um profissional, contratado pelo condomínio, para lhe prestar
assessoria). A partir da Emenda, a gestão condominial passa a fazer o acompanhamento indireto,
apenas recebendo e mantendo a documentação que o responsável pela obra lhe encaminha.
Documento que deve ficar disponível aos demais condôminos. A emenda de 2015 mantém, no
entanto, a necessidade de o condomínio autorizar a entrada de funcionários e material para obra.
Portanto, um ato discricionário da gestão, como sempre pôde ser feito, se legal.
A norma, desde a sua publicação original, vem impactando o mercado de gestão condominial, e
a própria Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI, 2016)
reforça e enfatiza que as obras devem ser feitas sob a supervisão de um profissional qualificado e
que toda a documentação técnica, elucidando as modificações a serem feitas, deve ser submetida
à aprovação prévia da gestão condominial.
Deve ser lembrado que uma das dificuldades existentes em qualquer obra de reforma é a
obtenção das informações e características físicas do local a ser reformado. Nem sempre o
proprietário dispõe de plantas e desenhos técnicos da sua unidade; da mesma forma, embora seja
o depositário desses registros, nem sempre o poder municipal os disponibiliza com facilidade e
1

Rio de Janeiro (município), 2013 e 2013a.
Rio de Janeiro (estado), 2013.
3
A NBR 16.280 vincula-se ao Código Civil Brasileiro para responsabilizar civil e criminalmente, síndico e
proprietário, caso a reforma cause danos ao prédio ou a terceiros.
2
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celeridade a quem os procura, por diversas razões (no Rio de Janeiro, por exemplo, embora haja
um serviço instituído para consulta a projetos aprovados na cidade, nem sempre esses projetos
são localizados no arquivo geral). A documentação técnica a respeito do local que sofrerá a
intervenção deveria conter ainda informações a respeito da localização de peças estruturais e de
instalações prediais que passem pela unidade (Fig. 1). Sem essas informações, o profissional
responsável pela obra corre (e imputa a todos) um grande risco, pela possibilidade de gerar danos
a uma tubulação de gás ou de condutores elétricos, por exemplo. Embora peças estruturais
possam ser mais facilmente identificáveis pelo profissional do projeto e da execução, conhecer
sua localização prévia contribui para o bom andamento dos trabalhos e planejamentos mais
precisos.
Figura 1 - A retirada de revestimentos pode trazer surpresas inevitáveis, como a descoberta de uma
descida de água pluvial na unidade, uma vez que nem sempre há informações sobre as instalações
prediais em plantas que deveriam constar no grupamento – ‘as built’.

Fonte: Autores

Em casos em que há, portanto, ausência de documentação adequada sobre o imóvel que será
reformado, aumenta sobremaneira a dependência da competência e da sensibilidade do
profissional responsável para a condução dos trabalhos de modo a não causar danos à unidade e
à coletividade da edificação. E a gestão condominial, impedida de ter acesso para vistoriar as
obras, pessoalmente ou delegando a terceiros, não tem a chance de contribuir nesse processo,
visando evitar um dano mais significativo, seja de segurança ou de transtornos causados pela
obra aos demais condôminos.
Assim, o objetivo do artigo é ressaltar como a gestão condominial é afetada com a
implementação da NBR 16.280; inicialmente de uma forma, na sua primeira publicação (com a
tarefa de fiscalizar as obras diretamente), e posteriormente, após a publicação de sua Emenda,
em outro sentido (passivamente, receber a documentação e fazer o acompanhamento indireto por
ela).
Contudo, seja antes ou depois da publicação da Emenda, o efeito da NBR 16.280 pode e deve ser
sentido até pelos incorporadores dos empreendimentos. Logo após a entrega das edificações
prontas, sejam elas comerciais ou residenciais, as modificações e adaptações das unidades
começam a ocorrer, isso, desde a Assembleia de Instalação dos Condomínios. Nessa fase inicial
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de vida dos empreendimentos, sua gestão ainda permanece, durante algum tempo, vinculada aos
incorporadores e construtores, o que os leva diretamente à interface de aquiescência das
alterações realizadas pelos condôminos em suas unidades.
Em empreendimentos que contenham salas de uso comercial, especialmente, a questão se
apresenta, necessariamente, desde muito cedo, pois as unidades privativas são entregues sem o
completo acabamento (muitas vezes, apenas pintura superficial nas paredes), para que cada
proprietário o faça como sua vontade e necessidade (Fig. 2). Porém, nem sempre essa primeira
intervenção se restringe aos acabamentos, podendo haver mudanças mais significativas, como a
adaptação e inserção de novos pontos de instalações prediais (elétrica, lógica, hidrossanitárias)
ou até mesmo a união de duas ou mais unidades, com a reformulação interna dos espaços,
retirada ou acréscimos de banheiros, por exemplo. Nesses casos, o respaldo dado pela norma ao
gestor do condomínio reduz o risco das ocorrências de intervenções danosas à estrutura como um
todo e a outros condôminos também. Mas, vale lembrar mais uma vez, após a Emenda (da
norma), o foco da responsabilidade passou a recair apenas sobre o responsável pela unidade
privativa, restringindo o poder fiscalização do gestor do condomínio sobre a unidade em obras.
Como já mencionado, é solicitado ao responsável pela unidade o fornecimento de documentos
técnicos que informem a sequência e o detalhamento das intervenções, e é presumido que o
gestor possa compreendê-los. Se não houver essa compreensão, ou, em pior hipótese, se as
informações técnicas, por quaisquer razões, não representarem a realidade das intervenções,
acidentes ou percalços mais facilmente poderão ocorrer, e apesar de o gestor do condomínio
estar isento de responsabilidade perante a norma, ele ainda tem a responsabilidade de zelar pela
segurança da edificação, segundo o Código Civil (artigo 1348). Portanto, se por um lado, em um
primeiro momento, a norma forneceu poderes de fiscalização ao gestor; em um segundo
momento, ela os retirou, tornando mais difícil a tarefa da gestão de um bem comum, conciliando
deveres e direitos.
Figura 2 – Uma sala comercial recém entregue. Em (A) pode-se ver a sala apenas com as paredes
pintadas, sem acabamento no piso ou no teto. Em (B), um detalhe do piso como entregue, ainda com
marcas de pegadas dos operários no contrapiso. Em (C), uma outra sala já na etapa final da colocação
dos acabamentos de piso e forro.

A

B
Fonte: Autores

C
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2.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo apresentado é continuidade de uma pesquisa já iniciada (SILVA et al., 2015), sobre
conservação e gestão predial na Cidade do Rio de Janeiro. Na atual fase, o foco está dirigido ao
acompanhamento, por convite da gestão condominial, de obras de reforma em unidades
privativas, e para ilustração das diversas problemáticas envolvidas no escopo dessas reformas,
será apresentado o estudo de caso da obra de reforma e acréscimo de uma cobertura em um
condomínio residencial multifamiliar no bairro de Ipanema, Rio de Janeiro. Embora seja uma
única unidade, sua obra caracteriza-se pela concentração de problemas das mais diversas
naturezas, a maioria com interferência na gestão condominial, o que faz dela um interessante
exemplo de estudo sobre o tema.
Assim, os procedimentos metodológicos que sustentam o presente artigo estão pautados no
acompanhamento profissional de dois dos autores às obras da unidade já mencionada (doravante
referenciada como Unidade). A atuação se faz por meio de representação e fiscalização por parte
condomínio, no que tange às interfaces e interferências da obra da Unidade com as partes
comuns da edificação (sistema de cobertura; sistema de içamento pelas fachadas; impactos
oriundos de cortes/demolições de elementos da estrutura; ampliação da estrutura pela inclusão de
peças metálicas; desvios nas prumadas coletivas das instalações prediais que passam por dentro
da Unidade; uso intenso das circulações verticais para cargas e operários da obra, entre outras
interfaces). Cabe ressaltar que o início do acompanhamento se deu ainda no começo da vigência
da NBR 16.280, antes da publicação de sua Emenda 1, fato que permitiu a constatação de
diversas situações nas quais a gestão condominial teve que se fazer presente e interferir, em prol
do condomínio e da edificação como um todo. Após a publicação da emenda, a ação da gestão
condominial poderia ter sido restringida, e de certa forma, nas entrelinhas, dificultada, o que
demandaria um esforço maior para evitar que as intervenções seguissem sem interferir
danosamente às demais partes do empreendimento, muito embora o bom senso tenha sempre
prevalecido se destacado e a experiência anterior em reuniões frutíferas não fomentou o
retrocesso.
Assim, no artigo, serão apresentados alguns dos problemas enfrentados pelo condomínio em
relação às obras da Unidade, como meio de evidenciar como a gestão predial pode utilizar a
norma a seu favor, mesmo depois da publicação da Emenda 1 que reduziu os poderes do gestor.

3.

RESULTADOS/DISCUSSÃO

A Unidade utilizada como estudo de caso é uma cobertura linear residencial que ocupa o 18º
pavimento do edifício mostrado na Fig. 3, caracterizado por ser um flat com serviços. A reforma,
além de modificar totalmente o posicionamento interno das paredes, aumenta a área da Unidade
de 400m² para 480m², utilizando área não construída no pavimento, antes um grande terraço em
toda as quatro faces da edificação, e atualmente, a obra de reforma e acréscimo já dura mais de
dois anos.
Passados alguns meses do início da obra, algumas interferências e transtornos começaram a se
fazer presentes no dia-a-dia do condomínio, e para poder acompanhar e minimizar essas
interferências, os autores foram convocados a prestar assistência técnica à gestão condominial,
com base e respaldo da NBR 16.280, que à época, ainda não contava com a publicação da
Emenda 1 (como já mencionado, a publicação dessa emenda se deu durante o período de atuação
da assistência). Na realidade, a obra fora iniciada sem o cumprimento da norma, no que diz
respeito ao fornecimento de documentação técnica ao condomínio sobre as mudanças
pretendidas e, ao longo do tempo, a documentação foi sendo produzida e disponibilizada.
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Figura 3 – A edificação que contém a Unidade do estudo de caso, no 18°
pavimento. O edifício contém 137 unidades privativas.

Fonte: Autores

Serão listadas, a seguir, algumas das questões mais significativas que tiveram que ser enfrentadas
pela gestão condominial do empreendimento.

3.1. Uso da circulação vertical
A obra no 18° andar depende, diretamente, de um sistema de circulação vertical. O projeto fez a
reformulação total da divisão interna da Unidade (Fig. 4), o que gerou um grande volume de
entulho e material de toda a sorte descartado, como louças sanitárias, boilers, esquadrias etc. Por
ser extremamente alto e por não contar com empenas cegas disponíveis para a instalação de um
duto de escoamento de entulho, todo o material proveniente da demolição das paredes da
Unidade teve que ser conduzido pelo elevador de serviço, quando possível. Houve casos em que,
pela dimensão do material a ser transportado, a escada, com seus quase vinte andares, era o único
caminho viável. Além da saída de material, também o recebimento de materiais e equipamentos
e o trânsito de operários, era e é feito pelo elevador de serviço, que é compartilhado pelos
funcionários do condomínio. Por se tratar de um flat, que dispõe de serviços aos moradores, o
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trânsito de funcionários também é em número elevado, o que provocou incompatibilidades entre
os dois usos ao longo do dia.
Figura 4 – Fotos internas da Unidade, no estágio pós demolição das paredes internas. Pelas imagens, é
possível visualizar o pavimento livre, a marcação da primeira fiada das futuras paredes, a passagem
em profusão de descidas dos sistemas de instalações prediais que abastecem todo o edifício abaixo. No
canto inferior direito, um flagrante de momento de uso da escada para transporte de material da obra.

Fonte: Autores

Com a contratação, pelo condomínio, da fiscalização da obra, foi possível, com algumas
limitações, montar uma combinação de horários de uso e de intensificação da própria
manutenção do elevador, de modo que este pudesse ser utilizado para todas as demandas sem
que fossem gerados grandes transtornos. Contudo, a racionalização do uso do elevador de
serviço não se reverteu apenas em uma questão de ‘acerto de horários’. Fez parte do problema a
distribuição do peso do entulho pela própria obra, enquanto aguardava a sua retirada, para que
não houvesse sobrecarga de peso concentrado em alguns pontos da estrutura (Fig. 5).
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Figura 5 – Armazenamento de entulho na própria obra, enquanto é aguardado o momento de
sua retirada pelo elevador de serviço

Fonte: Autores

Seja qual for a sua natureza, cargas não esperadas devido a material de entulho ou de materiais
de construção requerem cuidados técnicos em sua distribuição de estoque pelas lajes. Pode ser
visto, nas Fig. 6, que o volume/carga é significativo e seu descarte ou utilização dos materiais de
construção devem ser acompanhados por profissional habilitado.
Figura 6 – Armazenamento de materiais e andaimes de forma distribuída pela própria obra

Fonte: Autores
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3.2. Desvio nas prumadas de instalações prediais
Quando há deslocamento de paredes e especialmente, de equipamentos consumidores de água
(lavatórios etc.), há a necessidade de desvio nas prumadas das instalações hidrossanitárias. Na
Unidade em questão, os desvios ocorreram em profusão (Fig. 7). São mudanças que ensejam
preocupação de toda sorte aos moradores do andar inferior, principalmente, pela ocorrência de
vazamentos, além do transtorno durante a realização dos serviços. À gestão condominial
compete a intermediação dos eventuais conflitos entre as partes.
Figura 7 – Desvios em prumadas das instalações hidrossanitárias

Fonte: Autores
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3.3. Demolição de lajes e vigas e alteração no sistema de içamento
Embora não existam outras unidades na cobertura, a Unidade, como construção, não ocupa toda
a área do 18° pavimento. Há áreas livres pertencentes à própria Unidade e, acima, há áreas livres
que pertencem ao condomínio, servindo também como acesso ao pavimento técnico, cuja área de
projeção é reduzida em relação ao pavimento tipo, e se situa no que poderia ser considerado o
19º pavimento da edificação (Fig. 8).
Figura 8 – Vista do edifício ao longe (E) e aproximação dos seus últimos andares (D), onde é possível ver a
diferença na projeção da área de ocupação no pavimento técnico, acima de todos.

Fonte: Autores

A reforma da Unidade prevê a ampliação de sua área e a modificação do layout. Para isso,
algumas vigas e trechos de laje foram demolidos (Fig. 9), e, além disso, a nova forma de
ocupação provocou um bloqueio parcial na área livre de uso do condomínio no trecho de laje
acima do 18º pavimento. Uma laje em forma de aba que contornava o topo.
Figura 9 - Observar o mock up (representação temporária em escala 1:1) em madeira e policarbonato
daquilo que estava para ser erguido no trecho da Sala de Estar e Jantar, junto à piscina. A laje
existente, em concreto, será substituída por placas de vidro emolduradas por treliças metálicas. No
trecho da laje, a mobilidade será extinta nos trechos assinalados pelo retângulo vermelho no desenho
central.
LAGOA

PRAIA
Fonte: Desenho central: parte do projeto de modificação da Unidade.
Demais imagens: Autores
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O rompimento de trechos da laje de cobertura da unidade (a laje que circunda a torre) reduziu a
mobilidade do pessoal de serviço do condomínio em um dos lados e, com isso, o sistema
existente de içamento do condomínio acabou por ser desativado. Em substituição à laje, estão
sendo executados painéis de aço e vidro, criando uma restrição para acesso e movimentação de
funcionários do condomínio. Tais problemas, como o sistema de içamento e acesso, além de
outras questões estéticas, ainda não foram resolvidos por completo.
Em relação ao sistema de içamento, para resolver a situação, houve um início de pesquisa, por
parte dos proprietários da Unidade, para a implantação de um sistema de içamento com braços
articulados (Fig. 10) que viesse a substituir os olhais de ancoragem4 existentes. Esse mecanismo
teria que se sobrepor à estrutura de aço e vidro que será implantada. Ver na Fig. 11 fotos
ilustrativas do tipo de cobertura a ser implantada e de um olhal.
Figura 10 – Estudos de soluções para a implantação do novo sistema de içamento nas fachadas

Fonte: ArqEst Consultoria e Projetos Ltda. Consultoria de Estruturas

4

Olhais são elos, insertes, ou apliques de ancoragem de aço que servem para a fixação de cordas ou cabos também
de aço para sustentar os içamento (verticais) de cargas ao logo das fachadas.
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Figura 11 – Simulação do avanço da Unidade até a fachada, com cobertura de aço e vidro (E) e
exemplo de um olhal de içamento, ao longo da fachada (D)

Fonte: Autores

Tantas foram as intervenções na estrutura da edificação que, em reuniões entre as partes
(Unidade e condomínio) foi decidido que um engenheiro projetista estrutural da confiança do
condomínio seria contratado pelo proprietário da Unidade para, conjuntamente com o seu
próprio projetista, atuarem na identificação, avaliação e resolução das ações no arcabouço
estrutural (Figs.12 e 13). O trabalho gerou vários relatórios que nortearam as ações posteriores,
inclusive a contratação de empresa especializada em recuperação estrutural, que foi decidida
após esses estudos conjuntos, o que, por sua vez, levou à devida certeza de que as intervenções
não surtiriam graves danos ao prédio. Esse fato é importante porque logo acima de um dos
trechos recuperados se situa a caixa d’água do prédio. O projetista de estruturas5 contratado
também está contribuindo no estudo das soluções para o novo sistema de içamento, às expensas
do proprietário da Unidade.
Figura 12 – Modelagem em 3D da estrutura, com elementos de barras, vigas e pilares e
elementos de placa e lajes. À esquerda a estrutura original e à direita a estrutura remanescente
remanescente após a demolição

Fonte: ArqEst Consultoria e Projetos Ltda. Consultoria de Estruturas

5

Engenheiro Civil Márcio Santos Faria.
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Figura 13 – Intervenções no projeto estrutural onde ocorrerá acréscimo de área coberta em
estrutura metálica e ligação da mesma com a estrutura em concreto armado (superior), e sua
identificação no projeto arquitetônico: Sala Íntima / Escritório, Sauna, Ducha, Lavabo e parte do
Closet e parte Quarto Casal (inferior)

Fonte: ArqEst Consultoria e Projetos Ltda. Consultoria de Estruturas

As questões exemplificadas até o momento, embora tivessem que ser adequadas à abordagem
por um artigo, ainda contêm outros agravantes que as permeiam constantemente, traduzidas pela
modificação na carga e na sua localização na edificação, além dos impactos derivados da
demolição de partes estruturais. Nesse sentido, é importante a noção de que uma comunicação
documental somente, como prevê atualmente a norma, pode ser inadequada ou insuficiente em
relação às reais necessidades da gestão condominial de acompanhamento, o que podia ser feito
pela averiguação in loco antes da publicação da Emenda 1.
3.4. Jardins e vias de acesso à edificação
As obras de reforma, tanto aquelas ligadas a aspectos e objetivos comuns, como a troca de todos
os revestimentos do piso do pavimento de uso comum, quanto aquelas ações restritas às unidades
privativas, acabam por interferir no dia-a-dia do condomínio. A retirada de entulhos, por
exemplo, requer uma logística que começa com a definição dos horários de deslocamentos e a
utilização das circulações verticais sem interferir na circulação dos demais moradores e usuários
da edificação e culmina na da localização da(s) caçamba(s) (Fig. 14) para armazenamento do
entulho até a sua retirada da edificação.
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Figura 14 - Obras realizadas em grande escala, não raro, acabam por interferir utilização
de espaços de áreas comuns – no caso, um trecho do jardim foi apropriado para a
localização das caçambas de entulho.

Fonte: Autores

Essa questão é ampliada em sua importância quando a obra é em grande escala, fazendo com que
o condomínio tenha uma movimentação excessiva de material que entra para as obras e o
material que é descartado na forma de entulho. Como já mencionado, os dois tipos de materiais
devem ser controlados, não só pela logística de recepção e descarte, quanto pela possibilidade de
causar cargas originalmente não consideradas nos cálculos estruturais das lajes.
No mesmo edifício, outras unidades, de menor tamanho, também fizeram ou se encontram em
reforma (Fig. 15), e embora sejam menos complexas do que as obras na Unidade em referência,
há também o potencial para transtornos, dado que há previsão de mudança de localização no
posicionamento de banheiros, por exemplo, e, consequentemente, haverá modificação nas
instalações hidrossanitárias. Mesmo nesses casos “mais simples”, a NBR 16.280 pode contribuir
positivamente para o bom andamento dos trabalhos, facilitando e indicando os procedimentos
para a gestão condominial.
Como questão adicional aos itens já elencados, a preocupação da gestão condominial e de todos
os envolvidos geralmente aumenta quando a edificação não é recente, construída de acordo com
parâmetros técnicos de outrora, com materiais disponíveis na época. As intervenções têm que ser
cada vez mais cuidadosas, na medida em que são agregados novos produtos e novas tecnologias
sobre bases antigas. Acrescenta-se o estado natural de degradação de todo sistema, pela idade de
cada prédio. Um exemplo pode ser visto na camada de recobrimento da armadura das lajes, que
era correta de acordo com a prescrição técnica da época, mas cuja vigência já foi substituída por
outro parâmetro mais seguro. De fato, no desenvolvimento dos trabalhos, foi constatado que o
recobrimento já não estava cumprindo sua função de proteger a armadura da corrosão (Fig. 16),
muito mais danoso em áreas do litoral.
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Figura 15 – Uma unidade na mesma edificação que também passou por obra de reforma.
Não há pilares em seu interior, e houve mudança no posicionamento de paredes e instalações
hidrossanitárias, como pode ser visto em (A). Em (B), uma visão geral da obra, onde é
possível perceber a grande quantidade de dutos e tubulações que devem ser cuidadosamente
remanejados. Em (C), exemplos de unidades já reformadas.

A

C

B

C

C

Fonte: Projeto de modificação de unidade (A) e autores (B, C)

Figura 16 – Com a retirada dos forros da Unidade, pôde ser percebido que o recobrimento
original da armadura da laje já não era suficiente (na data de sua construção, atendia aos
parâmetros técnicos da época somados a certas falhas no recobrimento da armação do piso
na fôrma). Como a edificação encontra-se muito próxima ao mar, a situação é agravada,
podendo até levar ao colapso o arcabouço estrutural não só da Unidade, mas das demais
partes do condomínio também.

Fonte: Autores
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Todas as questões aqui ilustradas, de problemas enfrentados pelo proprietário da Unidade na sua
obra de reforma, são elementos que também afetam à edificação como um todo e por
consequência, a gestão condominial que pode ficar à mercê dos acontecimentos. Problemas
relativos a obras e reformas sempre existiram e continuarão a existir; alguns podem se rebater
fortemente sobre o gestor do condomínio, que pode passar a utilizar a NBR 16.280 a seu favor,
como instrumento de gestão. É uma forma de facilitar o gerenciamento de um empreendimento
quando este está sob processo de intervenção física, seja para fins estéticos, funcionais ou
reparadores.
4.

CONCLUSÕES

As obras feitas no edifício objeto dos trabalhos de fiscalização que foram aqui apresentadas não
diferem de outras tantas que estão sendo realizadas, no momento, em todas as cidades pelo Brasil
afora. Cada gestor enfrenta ou enfrentava suas responsabilidades do jeito que seu bom senso e
aptidão o capacitavam. As ocorrências de acidentes e as responsabilidades se avolumaram e a
resposta é enfrentar esse quadro de acordo com o que a norma prevê, fato que é presumido, na
medida em que o que foi publicado no documento normativo é derivado de estudos e de um
somatório de experiências elencadas em audiências públicas pelo país. Inclusive, a Emenda e as
futuras atualizações hão de ensejar novas avaliações de suas adequações ao mundo real. O que
não se pode é deixar as obras acontecerem sem o devido entendimento de que não há a
possibilidade de que ações não venham a causar danos à integridade das edificações, seja pela
falta de informação, seja pelo descuido de alguns. Portanto, pode ser dito que nesses últimos
anos, isto é, desde 2012, com o acidente já mencionado dos três prédios no Centro da Cidade do
Rio de Janeiro; com o advento da Lei de Autovistoria e com a publicação da NBR 16.280 – a
chamada norma de reforma, há uma concentração de esforços em busca de maior controle das
obras e, em outras palavras, há uma redução nas expectativas de que haja novas ocorrência sem
que as responsabilidades não estejam caracterizadas: dono da obra, executor e gestor do
condomínio estão bem definidos diante dos fatos. Além disso, soluções informais ou
improvisadas tendem a se reduzir, na medida em que os procedimentos apresentados pela norma
levam a entendimentos sobre a importância de se antever problemas e não esperar que
aconteçam para que então sejam solucionados ou minimizados. Apesar de a gestão não ser a
responsável direta por obras no interior das unidades, é devida e necessária a sua preocupação de
que algo grave possa acontecer e afetar partes comuns e/ou demais unidades do edifício. Para o
aspecto protagonista abordado neste artigo – o trabalho da gestão condominial nos
empreendimentos – entende-se que a chegada da normalização veio interferir na lida diária dos
procedimentos, mas por outro lado, ela pode ser encarada como um instrumento facilitador e de
respaldo para a própria atuação da gestão.
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