
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA

Titulo: Apartamento Lilia Franciosi/Família Duarte

Código: ALFo Local: Apartamento 903 Ed. Catarina Paraguassu e Ap. 803

Datas diversas

Duração:
diversas

Participantes: Arq. Marina Teixeira, Sr. Agnaldo, Sr Djalma.

Foram realizadas as atividades a seguir, e realizadas as seguintes observações durante as visitas: 

04/05 – Envio das opções 1 e 2 da cozinha, para avaliação e retorno da proprietária;

05/05  –  Contato  para  solicitar  autorização  do  início  da  obra,  em  caráter  emergencial,  para

resolução da infiltração para o apartamento 803. A primeira ideia foi ser realizada pela mão de

obra designada pelo 803, mas como o serviço era em sua maioria no 903 (descobrir a origem da

infiltração), decidiu-se começar os serviços de demolição e ajustes nas instalações de água, para

sanar a infiltração, optou-se por agendar uma visita com Sr. Agnaldo, o construtor a ser contratado.

Dessa forma, apenas o serviço dentro do apartamento 803 seria feito com mão de obra indicada

pela  vizinha  (aguardando retorno com o  orçamento  para  emassamento  e  pintura  da  laje  dos

sanitários);

06/05  –  Contato  com Sr.  Agnaldo para  agendar  visita  no  903  e  visita  ao 803 para  verificar  a

molhação;

08/05  – Visita aos apartamentos 903 e 803 com Sr. Agnaldo para acordo do início da obra, em

caráter emergencial. O construtor avisa que pra ele não é interessante fazer somente os serviços

emergenciais e sugere que a obra seja iniciada.

O acordado então foi começar os serviços de demolição, com foco na infiltração do vizinho do 803,

já  na  segunda-feira  (14/05).  A  visita  também serviu  para  acordar  com o síndico o  serviço  de

entroncar a tubulação de esgoto do apartamento na tubulação do condomínio.

Isto tornou-se prioridade por poderia ser aproveitado o pessoal contratado pelo condomínio para

manutenção geral. Além disso, o mesmo serviço está sendo feito no apartamento 803.

Nesta data a COELBA ainda não havia sido realizada. O construtor destacou que a energia é de

extrema importância para a execução da obra e bom andamento dos serviços. Informou que a

obra  pode  ocorrer  por  apenas  1  semana  sem luz,  e  que  o  serviço  de  demolição  poderia  ser

iniciado, visto que a COELBA já havia fornecido previsão para religação.

Verificou-se que não existe no medidor do apartamento o relógio padrão fornecido pea COELBA.

Marina e Agnaldo tentaram contato com a proprietária Lilia, sem sucesso para acordar o serviço

emergencial.

Para início dos serviços, Agnaldo solicita uma transferência de R$ 1.000,00 (hum mil reais na conta

do  Banco  Bradesco  informada  à  proprietária,  CPF  454574335-87)  para  compra  dos  primeiros
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materiais  (sacos  para retirada de entulho,  material  para encanamento de água e esgoto,  lona

plástica),  depois  ele  apresentará  NF  dos  materiais  e  serviços  comprados.

Primeiro
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Figura 1: Laje do sanitário do apartamento 803 a ser recomposta e repintada, sob 

responsabilidade financeira dos proprietários do apartamento 903

Figura 2: Caixa para medidor do apartamento 903, sem o relógio da COELBA (luz cortada)



14/05 Dia 1 | Início da Obra – As plantas impressas de Agnaldo (versão do Projeto Executivo

finalizado) foi colada na parede, para conhecimento da equipe técnica de obra. Foram discutidas

algumas  questões  do  projeto  (como  locação  das  evaporadoras  e   condensadoras  split),  e

esclarecidos  pontos  para  o  andamento  dos  serviços.  Além  disso,  a  arquiteta  e  o  construtor

compraram na SOS Construções alguns itens necessários como lona plástica e fita crepe. A NF foi

registrada no diário de obra.

Foram solicitadas da proprietária algumas providências como

1. Retirada da poltrona (a moradora do 904 informou que não é dela) no hall de serviço.

Verificou-se dias depois que a poltrona havia sido retirada, sendo de um dos funcionários

do condomínio que estava depositando no hall do 9o andar. A situação já foi regularizada;

2. Definição  dos  itens  considerados  lixo  ou  entulho,  para  descarte:  madeiras,  portas,

cerâmicas, quadro artístico desmontado. Foi questionado: todo e qualquer material que

está dentro do apartamento pode ser considerado entulho e ir junto com o restante do

entulho de obra (exemplo: cerâmicas antigas guardadas)? A arquiteta solicita retorno para

encaminhamentos e descarte. Não queremos descartar algum material  de valor para a

proprietária ou sua família.

3. Foram verificados alguns trechos arranhados no piso existente em tacos (foram enviadas

pelo whatsapp, sendo necessário solicitar registro a Sr. Agnaldo);

4. Foi acordado que a chave da porta de serviço ficará com o Sr. Agnaldo e a chave da porta

principal com Marina.

17/05 – Contato com o porteiro, síndico e engenheiro eletricista, para solicitar a informação sobre

o tipo de disjuntor existente no apartamento 903, para abertura de chamado para religação;

18/05 – Foi solicitado a Sr. Djalma o funcionário contratado pelo condomínio para acesso externo à

fachada, com balancim, para que o ferro da viga existente não seja cortado. A arquiteta sugere

cavar um pouco mais a laje para “fugir” do ferro para não ser necessário cortar. A informação foi

passada pro Sr. Carlos, pois o Sr. Agnaldo não estava no momento.

Neste dia a proprietária (Sra. Odete) informa que solicitou o religamento da energia;

21/05  – O construtor  solicita  uma cópia  impressa  do contrato a  ser  assinado.  A arquiteta  irá

providenciar.

Ao avaliar o contrato impresso, o construtor fez algumas considerações ressaltando alguns itens

que não estão contemplados no serviço acordado:

1. instalação da porta de correr da cozinha

2. instalação dos splits

3. reboco das áreas molhadas
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A arquiteta confirma que a minuta não contempla os pontos listados, com exceção do ponto XX –

reboco das áreas molhadas, que pela minuta redigida em setembro, já constava. A arquiteta sugere

que o construtor negocie diretamente com a proprietária e comenta que o que for acordado pelas

partes será ajustado em contrato para ser assinado por ambos.

22/05 – Agnaldo solicita visita para resolução do tipo do vaso sanitário

A arquiteta afirma que como a laje do apartamento é espessa (laje dupla), nos sanitários da suíte e

social  não  será  necessária  a  utilização  do  vaso  com  saída  horizontal.  O  construtor  concorda,

contudo pondera que no sanitário de serviço só será confirmada esta informação após a demolição

do piso.

Ainda, o construtor questiona se todos os revestimentos da cozinha serão quebrados e a arquiteta

responde que sim e que essa questão pode ser confirmada pela proprietária;

23/05 – A arquiteta visitou o apartamento com o Engenheiro Eletricista, que será contratado pela

proprietária para elaboração de Projeto Elétrico e acompanhamento dos serviços de elétrica.

24/05 -  A arquiteta não observou até então, em VTs à obra sinais de infiltração para justificar o

vazamento para o apartamento 803. Isso indica que o vazamento pode vir da cozinha ou área de

serviço, por percolação, ou que a infiltração é antiga e já foi sanada;

A  arquiteta  solicita  confirmação  da  inclusão  de  um  aparelho  split  no  quarto  de  serviço.  Lilia

confirma a informação e pede para que seja calculado a menor potência/capacidade do aparelho.

28/05 –  O construtor  solicita  VT  para  marcação dos  pontos  hidráulicos  do sanitário  da  suíte,

sanitário social e cozinha;

Nesta visita, a arquiteta solicita as seguintes confirmações da proprietária:

1. O apartamento terá somente instalações de água fria no apartamento? Proprietária: Sim;

2. A arquiteta informa à proprietária que o split  do quarto de serviço vai exigir um forro

também  na  área  de  serviço,  ok?  Ainda  informa  que  para  instalar  este  aparelho  será

necessária a execução de uma viga falsa, para não exigir forro em toda a área de serviço;

3. A arquiteta informa que o vaso sanitário do banheiro de serviço deverá ser instalado com

válvula hydra “portátil”, retirando a caixa plástica existente.

4. A arquiteta esclarece ao construtor que a porta do WC 01 (social) será de abrir e não de

correr. A arquiteta sugere a mudança do sentido de abertura da porta, questão que foi

acatada pela proprietária. Com a mudança será possível o acesso mais fácil para a pia, a

parte mais utilizada do sanitário;

5. A cliente solicitou um ponto de energia para a coifa. A arquiteta solicita então que seja

escolhido um modelo de coifa  para  utilização de referência  para  definição dos pontos

elétricos, de preferência da marca Brastemp.
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6. A cliente solicita um ponto de água para geladeira (modelo a definir).

29/05 – A arquiteta solicita confirmação da cliente em relação a localização do botijão do gás.

Questiona também a decisão junto à arquiteta autora do projeto,  que informa que apesar  de

durante o projeto ter sido cogitada a instalação do ponto de gás na área de serviço, foi definido

que seria mantido o botijão na cozinha, já que o quarto de serviço será utilizado esporadicamente

como dormitório.

Durante conversa no whatsapp percebeu-se que a escolha do projeto da cozinha não estava clara

pela proprietária.

A questão ficou esclarecida (cooktop abaixo da janela da cozinha e geladeira próxima à porta de

acesso), contudo foi ressaltada a necessidade de revisão geral do projeto, para não ser necessários

retrabalhos durante a obra;

Dessa forma, foi solicitada a suspensão de quaisquer serviços de obra na área da cozinha, até a

finalização da revisão do projeto. O construtor ressalta a necessidade da resolução do projeto para

que as alterações não gerem custos não calculados inicialmente por ele em seu orçamento, já

acordado com a cliente. A arquiteta está ciente;

01/06  –  Foi  identificada  a  existência  de  instalações  hidrossanitárias  para  vaso  sanitário  com

acionamento da válvula hydra. Porém o construtor questiona o seu uso, uma vez que grande parte

das substituições deste sistema se deu, ao longo do tempo, em função dos defeitos sistemáticos.

Desta forma, decidiu-se por comprar uma Caixa de descarga embutida para alvenaria para bacia

para piso.

A arquiteta questiona ao construtor como ficarão os registros de gaveta do apartamento, pois

devemos ter ao menos 3 registros:

1. registro geral

2. registro dos sanitários

3. registro da cozinha e área de serviço e sanitário de serviço.

Esta questão surgiu pois parte da execução da distribuição de água parece estar inconforme com o

projeto executivo pois foi identificada uma bifurcação do sanitário para a cozinha, sem ter sido

separada a distribuição de água. A arquiteta ressaltou por mensagem que deverá ser previsto um

registro separado para a cozinha e demais áreas molhadas (área e sanitário de serviço), separado

dos sanitários.  Esta  questão deverá  ser  confirmada  com o  construtor,  in  loco,  quando a  obra

recomeçar.

A arquiteta verificou que o entroncamento da água com o prédio não foi executado e o construtor

confirma a não execução pois suspendeu os serviços de instalação hidráulica para não incorrer em

mais custos de obra, uma vez que o projeto está em revisão. O construtor informa que continua

apenas com os serviços de demolição.
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A arquiteta verifica que o piso do sanitário de serviço está molhado e pergunta se o construtor

verificou algum sinal de infiltração que seja responsável pelo ocorrido no apartamento 803.

O construtor informa que até o momento não encontrou nenhum vazamento, toda a parte já

investigada estava seca. Resta ver a parte da área de serviço, que ainda terá o piso demolido.

04/06 – A arquiteta observa que não será necessário executar forro em gesso nos quartos 01 e 02

caso o engenheiro eletricista confirme a localização dos splits (em cima das portas de cada quarto).

Dessa forma, só precisa existir forro em gesso no corredor e na suíte.

O construtor solicita visita para resolver questões como o gesso da área de serviço e os pontos do

sanitário de serviço, para encaminhar a obra. Porém, a arquiteta informa que é melhor agendar

quando  a  revisão  de  projeto  já  estiver  finalizada,  não  incorrendo  em  mais  custos  para  a

proprietária. Ela pondera que é melhor continuar com o plano que seria finalizar as demolições e

ver a origem da infiltração no apartamento 803.

O construtor questiona já que o que será alterado é somente a cozinha. A arquiteta informa que os

revestimentos alterados vai acarretar na mudança de pontos elétricos também. Dessa forma, o

melhor seria realmente só voltar depois da finalização da revisão e das compras dos materiais.

09/06 –  O  Engenheiro  eletricista  informa  à  arquiteta  que  a  proprietária  entrou  em  contato

autorizando  a  elaboração  do  projeto  elétrico.  O engenheiro  solicitou  a  ida  a  obra  para

levantamento  cadastral  dos  pontos  (verificação)  e  reconhecimento  dos  circuitos  existentes.  A

arquiteta deu acesso ao profissional no dia 11/06.

11/06 –  Visita  do engenheiro eletricista  Nichollas  que  verificou  que a  COELBA não realizou a

religação da energia e alteração da carga de bifásico para trifásico.

O engenheiro informa que para mudar a instalação para trifásico, para a religação ser feita já como

trifásico, não precisa estar toda instalação interna pronta. Basta os cabos entre o medidor e o

quadro e o disjuntor do medidor.

A arquiteta informa que, caso o construtor deseje seguir com alguma parte da obra, os serviços

listados abaixo estão liberados:

1. retirada dos armários dos quartos;

2. demolição do pequeno trecho de parede de alvenaria do quarto de serviço;

3. demolição dos pisos e revestimentos do sanitário de serviço;

4. descarte de material acumulado, consultando a Sra. Lilia;

5. execução das  instalações  externas  de elétrica,  sob o  acompanhamento  do engenheiro

eletricista. Este serviço não consta no escopo dos serviços acordados com Sr. Agnaldo;

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tiffany’s, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040

3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com           6



Pendências

1. Religação de energia e alteração de carga. A execução deverá ser acordada com Agnaldo. A

princípio no contrato (aguardando assinatura) não contempla execução da alteração da

carga (do quadro de disjuntores até o medidor do apartamento, na área do condomínio);

2. Definição  dos  revestimentos:  resolver  sobre  o  piso  e  revestimentos  do  sanitários

(natural/brilho); paredes da cozinha a definir;

3. Definição e compra das louças e metais

4. Atualização do Planejamento da Obra. Foi acordado que o planejamento será revisto a

partir da primeira vinda de Lilia para Salvador, para compras.

Pauta 1a visita Lilia:

1. Ajustes finais, revisão geral da minuta do contrato para assinatura de Lilia e Agnaldo;

2. Assinatura da proposta do Engenheiro Eletricista;

3. Comprar pisos e revestimentos (Ferreira Costa);

4. Comprar louças e metais (sugestão para show room: Ogunja). Verificar: para sanitário

de serviço, será necessário vaso com saída horizontal?;

5. Comprar material elétrico de acabamento (lista de quantidades a ser fornecida por

Nichollas, em acordo com Marina);

6. Compra das esquadrias: Sala, WCs e boxes;

7. Compra dos peitoris e soleiras (a definir quais serão trocados);

8. Compra das bancadas dos sanitários, cozinha e filetes. A definir: sanitário de serviço;

9. Compra dos tacos tipo ipê ou peroba rosa (a confirmar - cada fornecedor falou um

tipo,  consultar  mais  aplicadores  de  taco  para  achar  a  quantidade  de  12m2) para

complementação  do  piso  (retomar  contato  com fornecedor  de  Agnaldo  e  com  Sr.

Jurandyr);

10. Providenciar cópia das chaves para posse da proprietária (das 2 portas).

As imagens referentes às visitas técnicas da equipe de arquitetura e registro de obra podem ser

acessadas em atelierplural.com | senha: 1702.
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