
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)
Apartamento Catarina e Jorge

Código: ACJ Local: Rua  Plínio  Moscoso,  942,  Edf.  Mar  de  Saint  Tropez,  Jardim
Apipema, Salvador-BA, apt.902Arquiteta responsável: 

Lorena Saab
Data: 23/06/2018 Participantes: Lorena (arquiteta) e Marina (arquiteta).
Duração: 1h

A visita foi agendada para verifcação e acompanhamento geral da obra.
Seguem as observações:

1. Na cozinha, a bancada foi instalada 2 cm mais alta que o que foi indicado em projeto, e o
nicho do armário fcou 5cm mais próximo da bancada do que o previsto (fgura 1). Com
isso o espaço que sobra entre a base do nicho e o tampo da bancada fca menor que o
mínimo recomendado pelos fabricantes dos depuradores de ar, que é 65cm entre a boca
do fogão e a base de o equipamento. Sendo assim, recomendamos que seja verifcado
junto à empresa que confeccionou os armários da cozinha, a possibilidade de retrar este
nicho, deixando todo o espaço abaixo do armário superior para a instalação do depurador
de ar de parede. Caso não seja possível, apesar de ter extrapolado um pouco o limite
mínimo,  não  chega  a  ser  algo  que  inviabilize  tecnicamente  a  instalação  do  aparelho,
apenas  pode  fcar  menos  confortável  na  posição  fnal.  Avaliar  e  fazer  os  ajustes
necessários.

2. Observamos  que  a  mesa  de  apoio  da  cozinha  não  foi  executada  em vidro  conforme
recomendado pela arquiteta. O MDF para uma mesa de cozinha, onde o contato com água
e objetos quentes pode ocorrer corriqueiramente, não é recomendado. Sugerimos que
seja feito um tampo de vidro temperado na mesma dimensão da mesa, e instalado sobre
ela com apoio de gotas de silicone para evitar o contato direto com ela.

3. Foi feita a instalação de uma placa de gesso na janela de um dos quartos (fgura 2), não
prevista em projeto. Não recomendamos esta solução por dois motvos principais, além da
questão estétca: a primeira é a segurança. O gesso não funciona satsfatoriamente como
proteção  do  vidro  exposto  à  altura  das  crianças,  pois  também  pode  ser  facilmente
quebrado, da forma que foi instalado. A segunda razão para nossa discordância é que o
gesso não é um material resistente à umidade, e sendo colocado na janela pode haver
contato com água da chuva, podendo vir a danifcar o material. Recomendamos que o
gesso seja substtuído por uma película de segurança.

4. Os clientes solicitaram uma sugestão para instalação de uma nova bancada de pedra na
varanda, não prevista em projeto (fgura 3). Sugerimos que a altura desta bancada (por
volta de 1,0m) permita a colocação da adega e da cervejeira embaixo dela e a instalação
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de um rodapia mínimo (em torno de 10cm) que fque abaixo do peitoril da janela lateral e
do espelho da tomada média já instalada no local. A marmoraria contratada deverá checar
essas medidas no local. A pedra poderia ser o mesmo granito cinza da base do guarda
corpo do prédio, ou se preferirem um mármore, pode ser o Arabescato, que também é
cinza e é uma pedra bem resistente. Uma outra opção seria retornar para o granito preto,
uma vez que as esquadrias e o peitori da janela lateral são dessa cor, mas seria retornar a
uma estétca que não foi  aprovada desde o início,  quando foi  solicitada a retrada da
bancada preta existente. Existem outras opções como o Bege Prime, que é uma pedra
industrializada e que pode combinar bem com o piso, mas seria importante pegar uma
amostra antes para comparar. O ideal é que fcasse o mais próximo possível da cor do
piso. Por fm, nossa últma recomendação é o mármore Crema Marfl. Mas é um mármore
mais poroso que o Arabescato, por exemplo, então, sua durabilidade é menor. 

Se quiser podemos fazer essa visita à loja de pedras juntos. Seria a últma visita inclusa no
contrato do projeto. Mas fca a critério de vocês. 

Para compor com esta pedra, sugerimos a criação de um armário de madeira abaixo da
bancada,  com portas  grandes  de  correr,  deixando aberto  o  espaço  para  a  adega  e  a
cervejeira. O ideal é que fosse de madeira natural, que com a aplicação de verniz fca mais
resistente que o MDF e seria mais elegante e mais fácil de combinar com os móveis de
varanda.  Se optarem pelo MDF mesmo, minha sugestão é que utlizem um padrão de
laminado amadeirado,  em cor  próxima aos  móveis  que vão comprar.  Podem também
optar por portas de vidro (como foi feito na cozinha) refecta champagne ou marrom.

5. O acabamento dos nichos da sala não fcaram bem arestados (fgura 4). Sugerimos que
solicitem uma revisão ao gesseiro, uma vez que ele garantu este acabamento mesmo sem
usar o gesso acartonado conforme orientação da arquiteta.

6. Abaixo dos nichos da sala, o rodapé deverá ser recomposto (fcgura 5), contornando o
novo dente.

7. Foram identfcados alguns pontos que precisariam de melhor regularização das paredes.
Como a pintura já foi realizada, recomendamos que ao menos seja dada mais uma demão
de tnta para melhorar o acabamento geral e recobrir  completamente os pontos onde
ainda dá pra ver a cor clara da base (fgura 6   entre o rebaixo do forro e a parede da sala).

8. Os nichos dos sanitários, de forma geral, apresentam irregularidades, seja no alinhamento
das pastlhas, seja no nivelamento do conjunto (paralelismo com as janelas e juntas dos
revestmentos   fgura 7).  Não há mais como fazer a correção desses elementos.  Esta
informação é apenas a ttulo de registro do que foi verifcado.

9. Há restos de rejunte para remover perto do ralo de uma das suítes menores (fgura 8). É
possível  que sejam resíduos deixados desde a construção do edifcio.  Se o rejunte for
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epóxi,  os  resíduos  não  sairão  facilmente,  será  preciso  aplicar  produto  específco  para
remoção deste tpo de mancha.

10. A maioria das luminárias embutdas apresentam pequenas quebras no gesso onde foram
instaladas,  que  deverão  ser  recompostas  (com  gesso,  massa  e  mais  uma  demão  de
pintura). Checar todas elas, pois foi uma situação bem recorrente (fgura 9).

11. A cuba esculpida do sanitário da suíte principal (fgura 10) fcou muito rasa. Observar a
torneira a comprar  para que não espalhe muita água.  Sugerimos que ela seja de bica
média (a alta pode contribuir para espalhar mais água e a baixa pode deixar pouco espaço
para lavar as mãos confortavelmente).

12. Checar com o marceneiro a possibilidade de alinhar a prateleira do closet com o topo da
janela. Ainda fcou um pequeno espaço abaixo dela (fgura 11).

13. Uma das luminárias de embutr sobre a futura bancada da Suíte Principal está um pouco
torta. Ajustar. (fgura 12).

FIGURA 1   Armários e bancada da cozinha a negociar
retrada do nicho com a empresa.

FIGURA 2   Placa de gesso instalada sobre o peitoril de
vidro da janela da suíte 02.
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FIGURA 3   Local de instalação da possível bancada. FIGURA 4   Bordas dos nichos da sala com falhas no
arestamento das bordas.

FIGURA 5   Rodapé a ser  recomposto na base dos
nichos da sala.

FIGURA 6   Ponto de falha na pintura entre o forro e a
parede da sala (dar mais uma demão geral de tnta).

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tifanyys, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com



FIGURA 7   Nicho com falha no alinhamento entre as
placas de pastlhas instaladas.

FIGURA 8   Resíduos de rejunte em volta do ralo linear
do sanitário da suíte 2.

FIGURA 9   Quebras no forro de gesso no contorno
das luminárias. Recompor.

FIGURA 10   Cuba escupida do sanitário da suíte que
fcou muito rasa.
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FIGURA 11   Alinhar prateleira com o topo da janela. FIGURA  12    Ajustar  alinhamento  da  luminária  da
direita da foto (suíte principal, sobre a bancada).

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tifanyys, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com


