
 
RELATÓRIO DE VISITA 
Casa Cristina Coelho 

 

Código: CCR  Local: Rua Curupira, 46, Piatã - Condomínio Aldeia       
Jaguaribe, Piatã.  

 Arquiteta  
responsável: Marina Teixeira  

Data:30/08/2018 e 01/09/2018 Participantes: Marina Teixeira e Camila Mendes 

 
Foram feitas as seguintes orientações, pendências e indicações de serviços de 
obra: 
 

1. Os itens aqui listados devem ser executados em obra em setembro 2018 (a             
confirmar com Edmilson/Ivan/Programação Financeira). 

2. PORTUGAL: Guardar e proteger as novas peças hidrossanitárias. Foi         
solicitado na visita do dia 30/07/2018, que as peças hidrosanitárias fossem           
guardadas e protegidas. Mas na visita técnica realizada do dia 31/08/2018,           
foi verificado que as mesmas se encontram no mesmo local e desprotegidas            
(fig.01). 

 

     
Fig.01: WC01 - peças hidrosanitárias 

 
2. PORTUGAL / COZINHA: Diminuir vão da cozinha (B06 - ver pranchas A.01,             

D.11 e D.12) para a dimensão de 90x53 cm, em laranja, pois será             
instalado um depurador acima do fogão. Conforme representado nas         
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imagens abaixo (fig.02 e 03), também deve ser instalada uma tomada com            
altura de 1.95m alinhada com a tomada baixa do fogão, sinalizado em            
verde (ver pranchas D.11B e D.12A). Foi verificado que o vão não está             
devidamente arestado, sinalizado em vermelho, e que o ponto de filtro não            
foi relocado para a circulação da área de serviço, em amarelo (fig. 02,03 e              
04), sendo fechado pelo lado da cozinha (ver pranchas A.07 e D.11A). 
OBS: A nova tomada para depurador e armário da cozinha, estão           
aguardando a aprovação da proprietária. Esperar resposta para a         
execução do serviço. 

 
 Fig.02: vista da cozinha. 

 

 
 Fig.03: Vão da cozinha. 
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Fig.04: passagem do ponto de filtro para a área de serviço, vista da circulação área de 

serviço.  
 

3. PORTUGAL/COZINHA: Retirar por completo o ponto de filtro da cozinha,           
representado na imagem abaixo em vermelha (fig.05), seria retirado por          
completo e não isolado como foi executado em obra (ver pranchas D.12 e             
D.12A). 

 

 
Fig.05: ponto de filtro da cozinha a ser retirado. 
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4. PORTUGAL/QUARTO 1: As instalações hidraúlicas não estão finalizadas,         

pois havia sido acordado que as instalações de esgoto, referente ao primeiro            
pavimento e que se encontra no teto do quarto 1, seriam refeitas, conforme             
sugestão de Sr. Portugal, já que não apresenta segurança para sua           
utilização e foi mal executada, por equipe anterior. Percebe-se que há           
presença de escoramentos em madeira, tubulações estragadas e um tubo          
vertical cortando a viga e parede, sinalizados em vermelho (fig.06 e 07). 

 

 
      Fig.06: tubulações de esgoto, teto do quarto 1. 

 

 
        Fig.07: Tubulação de esgoto mal conservadas e com remendos.  
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5. PORTUGAL/ COZINHA: foi verificada a presença de ferragens expostas,          

acima do vão da cozinha que permite o acesso a área de serviço (fig.08) e               
tubulações perfuradas e expostas (fig.08 e 09), que ainda não foram           
solucionadas e estão sinalizadas em vermelho. 

 

 
Fig.08: tubulações e ferragens expostas, vão da cozinha. 

 

 
Fig. 09: tubulação perfurada e exposta, cozinha. 
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6. PORTUGAL/ WC01 E WC02: foi verificado e sinalizado em vermelho, que            

as instalações hidráulicas não estão concluídas e que existem perfurações e           
buracos nas paredes (fig. 10,11,12 e 13).  
 

 
    Fig.10: WC01 com tubulações expostas.  

 

 
    Fig.11: Tubulações expostas no WC02.  

Avenida Juracy Magalhães Jr., nº 300, Ed. WA Empresarial, Sala 601, Rio Vermelho, CEP 
41940-060, Salvador-BA | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com 

6 



 

 
 Fig.12: WC 02 - Tubulação do chuveiro expostas.  

 

 
Fig.13: WC 02 - Buraco na parede que receberá o vaso sanitário.  
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7. PORTUGAL/ WC01 E WC02: em relação a parte elétrica dos sanitários, que             

o projeto já está definido e a sua execução já foi liberada por Edmilson (ver               
pranchas D.1B e D.4B), não foi encontrada nem o ínicio da sua execução,             
ou seja, não foram instalados os pontos das tomadas, arandelas, e           
interruptores indicados projeto (fig.14 e 15).  

 
Fig.14: WC02 - Novo Ponto elétrico de arandela não executado e presença de buracos na 

parede. 
 

 
   Fig.15: WC01 - Espera de que? Resolver pendência para fechar. 
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8. PORTUGAL/ ÁREA DE SERVIÇO: no projeto elétrico da área de serviço,            
está prevista a presença de uma arandela e um interruptor com tomada (ver             
pranchas D.11B e D.15A), próximo a porta do quarto de serviço. Na visita             
técnica não foi encontrado o ponto elétrico referente ao acionamento da           
arandela, representado na cor verde. Além disso, foi visto que o eletroduto            
da fiação da arandela não está instalado dentro da parede, sinalizado em            
vermelho (fig.16 e 17). 

 

 
Fig.16: Área de Serviço - sinalização da localização do interruptor com tomada. 
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Fig.17: Área de Serviço - eletroduto exposto. 

 
9. PORTUGAL/ COZINHA: foi verificado que a instalação elétrica da cozinha           

não foi concluída. Nota-se a ausência de uma tomada baixa, com altura            
entre 35 cm ou 40 cm (ver pranchas D.11B e D.13A), localizada na parede              
onde possui o vão de acesso a área de serviço.  

 
Fig. 18: ausência da tomada baixa da cozinha. 
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10. PORTUGAL/VARANDA E GARAGEM: Existe um eletroduto exposto na         

varanda, acima da porta de acesso a sala de estar (fig.19) e na garagem,              
acima da bandeira fixa da porta de acesso a sala de estar (fig.20). 

 

 
Fig.19: Varanda - eletroduto exposto.  

 

 
Fig.20: Garagem- eletroduto exposto. 

 
11. PORTUGAL/GARAGEM: As fiações do quadro de energia da garagem,          

circulado em vermelho, se encontram expostas para fora do quadro (fig.           
21). 
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Fig. 21: Quadro de energia da garagem - fiações expostas. 

 
 

12.PORTUGAL/ELÉTRICA: Como exemplificado nas imagens abaixo (fig.22 e        
23), existem várias caixas de luz que foram instaladas e que devem ser             
limpas, pois estão com resquícios de cimento. 

 

 
Fig.22 e 23: caixas de luz instaladas. 

 
13. PORTUGAL/SALA DE ESTAR: Instalações elétricas da sala de estar (ver           

pranchas F.01 e Anexo 1) estão inacabados e desalinhados (fig.24).          
Também foi observado que em alguns ambientes não tem sido feito o            
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perímetro de fiação das tomadas, como foi conversado nas visitas técnicas           
anteriores. 

 

 
Fig.24: Desalinhamento dos pontos elétricos da sala de estar  

 
14.PORTUGAL/VARANDA:Foram feitos os rasgos para as instalações dos        

pontos de energia da varanda, mas os mesmos não foram finalizados (fig.            
25). 

 

 
Fig. 25: Instalações elétricas da varanda inacabado. 
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15.PORTUGAL/TORRE ESCADA: existem várias esperas de tubulações de        

esgoto que estão expostas e um tubo corrugado. Há pontos no reboco que             
possui uma tonalidade esverdeada, além da presença de cupins. O teto da            
torre ainda não teve o seu reboco refeito e possui vários buracos (fig. 26 e               
27). 

 

 
Fig.26: Torre da escada. 

 

Avenida Juracy Magalhães Jr., nº 300, Ed. WA Empresarial, Sala 601, Rio Vermelho, CEP 
41940-060, Salvador-BA | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com 

14 



 

 
Fig. 27: vista do teto da torre da escada. 

 
 

16.PORTUGAL: Deve ser retirado todas as pinturas antigas presentes na obra,           
pois através da visita técnica realizada, foi verificado que não houve a total             
retirada das pinturas de ambientes, como por exemplo, o teto da cozinha e             
paredes do vestíbulo (fig.28,29 e 30). 

 

 
                                          Fig.28: vista do teto da cozinha. 
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 Fig.29: Cozinha: Teto pode ter pintura retirada, para preparação de emassamento e 

pintura.  
 

 
                Fig.30: Vista de uma das paredes do vestíbulo.  

 
 

17.PORTUGAL: Foi iniciado o processo de um novo reboco na parede do            
vestíbulo e que não foi concluído. Por conta disso, nota-se que há uma             
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diferença na espessura da parede, pois a mesma não se encontra nivelada            
(fig.31). Isso influencia na instalação das aduelas, pois não está sendo           
possível definir uma espessura para cada vão. 

 

 
Fig.31: Vestíbulo - Parede do vestíbulo/quarto 2 desnivelada. 

 
18.PORTUGAL: O reboco do teto da sala de estar, está rugoso , não estando              

apto para receber o emassamento e pintura (fig.31). 
 

 
Fig. 32: Reboco do teto da Sala de Estar. 
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19.PORTUGAL/ÁREAS EXTERNAS: O perímetro do rodapé das áreas        
externas não estão retos (em 90º), nota-se uma “saia” e presença de            
buracos no encontro da parede com o piso, sinalizado em vermelho (fig.            
33, 34 e 35). Os desníveis da área de serviço para a circulação, e do               
chuveiro externo não foram finalizados, não há arestamento (fig. 35, 36 e            
37). As pinturas antigas também não foram retiradas, em nenhuma das           
áreas citadas. 

 
Fig. 33: Falta de acabamento do rodapé da circulação de serviço 

 

 
Fig. 34:Presença de buracos no reboco do rodapé da circulação de serviço, "saias". 

Avenida Juracy Magalhães Jr., nº 300, Ed. WA Empresarial, Sala 601, Rio Vermelho, CEP 
41940-060, Salvador-BA | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com 

18 



 

 
Fig. 35: Falta de arestamento do desnível da área de serviço e presença de 

buracos no rodapé. 
 

 
Fig.36: falta de arestamento nos desníveis da área de serviço. 
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Fig. 37: Falta de arestamento do desnível do chuveiro da circulação serviço. 

 
20.PORTUGAL/COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO: No vão da porta de          

acesso a cozinha, foram sinalizados em vermelho, a falta de acabamento           
na soleira e na parede vertical (fig. 38), neste mesmo local será instalado             
um ralo linear de 90 cm (ver pranchas A.07 e D.11A). 

 

  
Fig. 38: Vão da porta da cozinha. 

 
21.PORTUGAL/FACHADAS: Além da falta de acabamento dos rodapés,        

presentes em todo perímetro externo, é possível ver uma coloração          
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esverdeada na parede externa da circulação frontal e a presença de           
pintura antiga nas fachadas (fig. 39, 40 e 41). 

 

 
Fig.39:Circulação frontal - Encontro do piso x parede externa, limpeza de limo em parede. 

 

 
Fig. 40: Encontro do Piso x parede da garagem sem acabamento/arestamento. 
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Fig.41: Falta de acabamento/arestamento do piso e parede da garagem 

 
22.PORTUGAL/ QUARTO DE SERVIÇO: Está definido que todas as         

demolições vão ser realizadas na primeira etapa da obra, para que seja            
realizado o assentamento dos pisos e que não ocorra mais retiradas de            
entulhos de demolições. Mas foi observado que a abertura do vão do            
quarto de serviço, onde a janela será uma porta de acesso do quarto de              
serviço a circulação de fundo (ver prancha A.1), ainda não foi executada            
(fig. 42). 

 

 
Fig. 42: vão do quarto de serviço que deve ser demolido.  
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23.PORTUGAL/SALA DE ESTAR: A estrutura acima da porta da sala de           
estar (P.04), deve ser totalmente demolida, sinalizado em vermelho.         
Também deve ser retirada toda a pintura antiga da sala de estar (fig.43). 

 
Fig. 43: Sala de estar - presença de peça a demolir e pintura antiga. 

 
24.EDMILSON/GARAGEM: Existe uma viga na garagem sinalizada em        

vermelho (fig. 44) possui alguma função estrutural? Ela pode ser retirada?           
Porque ela foi recortada para a passagem de eletrodutos sem devido           
tratamento/acabamento? 

 

 
         Fig. 44: Garagem - viga recortada. 
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25.PORTUGAL/VÃOS: Por conta da falta de arestamento dos vãos, não foi           
possível verificar as dimensões dos mesmo para a realização do          
orçamento e compra das esquadrias para a liberação das tarefas do           
carpinteiro. Nas imagens abaixo, seguem exemplos de vão que ainda não           
foram arestados ou que não estão no nível correto de arestamento. Na            
janela alta da sala de estar (fig.45), é vísivel que há uma "barriga" no vão               
executado ou em seu arestamento.  

 

 
Fig.45: Aparente falta de ortogonalidade da janela alta da sala de estar, a ser 

atestada em próxima visita  
 

26.PORTUGAL/ VÃO QUARTO IVAN: não foi finalizado o arestamento.         
Também foi encontrado resquícios de madeira apodrecida, sinalizados em         
vermelho (fig.46). Estes vestígios de madeira devem ser retirados e a           
parede/verga limpa, para finalização do vão. 
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             Fig.46: vão do quarto Ivan/Gabinete 

 
27.PORTUGAL/QUARTO 2: A porta do quarto 2 (PI03), ainda não foi           

arestada. A dimensão da folha porta é de 0,70x2,10m (fig. 47). 
EDMILSON/ QUARTO 2: Qual a solução para a porta do quarto 2 (fig. 48                
e 49). 

 

 
Fig.47: falta do arestamento do vão do quarto 2.  
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Fig. 48: Quarto 2 - vigota sem acabamento 

 

 
Fig.49: Quarto 2 - vigota sem acabamento 

 
 

28. EDMILSON/WC01 E WC02: os contrapisos dos sanitários foram realizados          
sem o desnível para o box/chuveiro (fig. 50). Ainda não foram executadas as             
instalações dos ralos lineares dentro e fora do box (ver pranchas D.1A e D.4A). O               
nível do box pode ser rebaixado atendendo as especificações do projeto? Qual a             
garantia de uma boa execução desse rebaixamento? Opção: desistir do          
rebaixamento dos contrapisos/boxes dos sanitários, apenas executando as        
alterações para receber os ralos lineares. Isto pode ser feito desde que seja             
providenciado um teste dos caimentos antes do assentamento do piso. 

Avenida Juracy Magalhães Jr., nº 300, Ed. WA Empresarial, Sala 601, Rio Vermelho, CEP 
41940-060, Salvador-BA | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com 

26 



 

  
Fig.50: WC01 - ausência do rebaixamento do nível dos sanitário e falta de alteração dos 

ralos 
 

LISTAGEM DE PRANCHAS: 
 
Plantas gerais: 

PRANCHA PRODUTO 

A.01 Planta Construtiva_Térreo 

A.07 Planta Hidráulica e gás_Impermeabilização e Drenagem 
(Térreo) 

F.01 Pontos elétricos Térreo 

Anexo 1 Elétrica_sala de estar, varanda e garagem 
 
 
WC01: 

PRANCHA PRODUTO 

D.01 WC01_Planta Baixa e Vista A 

D.01 A WC01_Planta Baixa_Pontos Hidraúlicos 

D.01 B WC01_Planta Baixa _Pontos Elétricos 
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D.02 WC01_ Vista B e C  

D.03 WC01_ Vista D 

 
WC02: 

PRANCHA PRODUTO 

D.04 WC02_Planta Baixa e Vistas A e B 

D.04 A WC02_Planta Baixa_Pontos Hidráulicos 

D.04 B WC02_Planta Baixa_Pontos Elétricos 

D.05 WC02_Vistas C e D 
 
COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO: 

PRANCHA PRODUTO 

D.11 Cozinha e área de serviço_ Planta Baixa 

D.11A Cozinha e área de Serviço_ Pontos Hidráulicos 

D.11B Cozinha e área de Serviço_ Pontos Elétricos 

D.12 Cozinha e área de Serviço_Vista A e B 

D.12A Cozinha e Área de Serviço_Vistas A e B_Pontos 
Hidráulicos e Elétricos 

D.13 Cozinha e Área de Serviço_Vistas C e D 

D.13A Cozinha e Área de Serviço_Vistas C e D_Pontos Elétricos 

D.14 Cozinha e Área de Serviço_Vistas E e F 

D.14A Cozinha e Área de Serviço_Vistas E e F_Pontos Elétricos 
e Hidráulicos 

D.15 Cozinha e Área de Serviço_Vistas G e H 

D.15A Cozinha e Área de Serviço_Vistas G e H_Pontos 
Hidráulicos e Elétricos 

D.16 Cozinha e área de serviço_Vista I 
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