
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 02
Reforma do Sanitário

Código: WCSF_12/17 Local: Rua Doutor Boureau, 440, Edf. Vivenda San Fernando, apt. 903, Costa
Azul, Salvador-BA.Data: 15/12/2017

Duração: 2h Presentes: Lorena (arquiteta), Denis (construtor), Samuel (cliente) e Israel
(vidraceiro/serralheiro)

Foi feita a visita à obra, onde foi conferido o andamento da obra, foi medida a bancada da cozinha e
foram tradas as dúvidas para orçamento da janela e do box. Seguem algumas observações referentes
à esta visita:

1. Decidiu-se que o interruptor integrado com a tomada ao lado da bancada será transferido para
a face do complemento do pilar voltado para a porta do sanitário. Esta posição fcará mais
anatômica para acionamento. A decisão foi tomada em conjunto entre construtor, arquiteta e
cliente (fgura 1).

2. A arquiteta sugeriu que o cliente verifque se quer trocar o chuveiro existente por outro com
design mais moderno. No entanto, o modelo ainda precisará ser de plástco, pois o mercado
em Salvador só oferece chuveiros elétricos neste material, e o edifcio não tem aquecimento
de água próprio. A arquiteta vai apresentar um modelo de referência (fgura 2).

3. Foi solicitado a sugestão de uma ducha para o interior do box. No entanto, ao sair da reunião,
o cliente desistu desta demanda.

4. Para que o acabamento entre o bite negatvo do forro e os revestmentos do sanitário se
encontrem no lugar  correto,  será  necessário  que o forro seja instalado com pé direito  de
2,37m e não de 2,40m conforme projeto. Isto porque, a profundidade do bite é de 3cm, e é
nela que os revestmentos devem encostar para não haver cortes.

5. Foram iniciados os serviços de instalações hidráulicas. Pratcamente todas as tubulações já
foram instaladas, faltando apenas a troca do registro de gaveta e a tubulação correspondente,
uma vez que a argamassa em que está fxo à parede está muito frme (fgura 3).  Assim, o
construtor deixará para quebrar e substtuir esta instalação na terça-feira, já com o material
para troca, pois o serviço precisará ser feito com muito cuidado e o condomínio deverá estar
preparado (conforme aviso feito pelo construtor ao síndico) para um possível fechamento da
água em período maior do que o previsto.

6. Foram alinhadas as dúvidas e informações necessárias para a confecção dos elementos de
vidro (fgura 4). Para a janela, foi informado pelo fornecedor que não estão disponíveis no
mercado os alisares para acabamento das bordas. Sendo assim, foi sugerido pelo construtor o
uso  de  perfs  de  alumínio  cortados  nas  dimensões  necessárias  e  encaixados  a  45°  em
substtuição dos alisares.

7. Foram levadas as amostras do Silestone e do Bege Prime para comparação com as cores dos
pisos e revestmentos comprados. Assim, confrmou-se que a composição fcará harmônica e
satsfatória (fguras 5 e 6).
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Figura 2:  Modelo de Chuveiro sugerido com
design mais moderno que o existente: Duo

Shower Quadra Multtemperaturas (Lorenzet).
Caso a pressão no chuveiro apresente falhas ou
não seja satsfatória, pode-se optar pelo mesmo

modelo, porém na versão Turbo, com
pressurizador. Checar se a amperagem do

disjuntor do apartamento é compatvel com a do
chuveiro informada pelo fornecedor no

site/embalagem.

Figura 3:  Registro e tubulações fxados de forma
muita rígida na parede, difcultando sua

retrada.

Figura 1:  Interruptor integrado com tomada a
transferir para lateral do complemento do pilar.

Figura 4: Anotações com as informações passadas
ao vidraceiro/serralheiro para orçamento dos

itens solicitados.
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Figura 5: Composição das pedras com o
revestmento comprado.

Figura 6: Composição do Bege Prime com o
revestmento comprado.


