
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 13/04/18 Participantes:  Eng.  Hadley,  Eng.  Igor,  Eng.  Letcia  Moura

(moradora/comissão de obras), Arq. Urb. Marina Teixeira e Sr.  Geraldo
(administração).

Duração: 2h  (10:30h  às
12:30h)

Foi agendada a visita com o Eng. Hadley a partr da indicação da Sra. Letcia pela expertse do
profissional  em  serviços  de  recuperação  estrutural,  para  avaliar  a  situação  da  garagem  do
Condomínio Jacarandá e emitr propostas de execução (global e prioritária) e de acompanhamento
dos serviços de engenharia necessários.

Portanto, foram solicitadas ao profissional as seguintes propostas:

a) serviço de execução de obras de recuperação completa de todos os pontos identficados;
b) serviço  de  execução  de  obras  de  recuperação  parcial  atacando  apenas  os  pontos

estruturais  comprometdos,  em  caráter  prioritário,  considerando  a  limitação  da
capacidade financeira do condomínio;

c) elaboração  de  termo  de  referência  +  serviço de  acompanhamento  técnico  de  equipe
contratada pelo condomínio.

O  termo de referência1 serviria como guia, “procedimento padrão” que além de balizar a obra
atual,  serviria  para  recuperações  estruturais  posteriores,  criando  uma  rotna  de  manutenção
estrutural no Condomínio Jacarandá.

Em visita, o engenheiro fez as observações a seguir:

1. O  engenheiro  defniu  como  prioridade  de  execução  imediata  (etapa  1)  da  recuperação
estrutural  de  todos  os  pilares  (armação  vertical  e  base)  e  vigas  periféricos,  antes  da
execução do piso em concreto;

2. Existência de pontos de infiltração e fragilidades nos elementos estruturais do condomínio,
especialmente os elementos periféricos, como chamado atenção pela equipe de arquitetura
em relatórios de visita anteriores;

3. Na  parede  frontal,  de  acesso  à  garagem  existem  fissuras  a  45o,  demonstrando  seu
comprometmento  devido  ao desgaste  dos  pilares  e  ainda  recebe  a  carga  de  terra  dos
canteiros centrais;

4. Cerca  de  80%  da  laje  está  livre  de  infiltração,  mas  os  20%  comprometdos  deverão  ser
atacados, em etapa a definir, para que a situação não seja piorada;

1 Cabe  ressaltar  que  mesmo  com  o  documento,  é  importante  que  o  engenheiro  seja  consultado
periodicamente, para avaliar o trabalho executado por pessoal contratado pelo condomínio.
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5. Foram identficados pontos em que a estrutura foi recuperada e estão satsfatórios; pontos
que foram recuperados e já encontram-se estourados e pontos que provavelmente à época
não existam. Isso indica que a laje apresentará, por toda a vida, pontos frágeis que deverão
ser periodicamente tratados;

6. Foram identficadas duas fissuras nas lajes centrais (um deles entre as vagas do 702B e 904A),
que foram tratados à época com injeção de polipropileno, segundo o Sr. Geraldo, que tem
algumas memórias das intervenções já realizadas no edifcio;

7. Será necessário reforço de ferragem a ser quantficado e especificado após quebrar os trechos
estruturais2;

8. A arquiteta informa que será executado novo piso em concreto, que terá espessura mínima de
5cm, executado acima do piso existente da garagem;

9. O engenheiro informa que alguns pontos a serem trabalhados estão “escondidos” e que então
seria necessário quebrar a base do pilar para recuperar o trecho já oxidado);

10. O engenheiro  ressaltou  a  impossibilidade  de  garantr  o  perfeito  estado do  novo piso  em
concreto  de  alta  resistência,  caso  este  seja  executado  antes  da  etapa  de  recuperação
estrutural. 

11. O  engenheiro  visitou  o  trecho  do  playground,  onde  foi  informado  que  a  manta  de
impermeabilização estava na linha da soleira. O engenheiro informa que a manta deveria ter
se estendido até cerca de 1m para a área coberta;

12. O engenheiro visitou a sauna e verificou a necessidade de impermeabilização;
13. O engenheiro identficou o trecho com tubulação compartlhada com o Edifcio Transatlântco;
14. O  engenheiro  verificou  que  existem  trechos  já  recuperados  que  a  argamassa  está  sendo

desagregada;
15. O engenheiro indicou que a viga longitudinal limítrofe com o Pompidou pode “contaminar” a

do Jacarandá, no trecho em que já apresenta fissura;
16. O  engenheiro  indicou  algumas  vigas  “recuperadas”  em  obra  já  realizada  no  Jacarandá,  a

exemplo da viga dupla entre as vagas 1202A e 1001A, perto da administração, que deverão ser
revistas em obra3;

17. será  necessária  a  demolição/corte  de todas as  seteiras,  para  facilitar  o  manuseio  da  viga
longitudinal;

18. Hadley observou a necessidade de se refazer o rejuntamento do piso do playground.

2 O  Relatório  de  Visita  Técnica  (RVT)   pela  equipe  de  arquitetura  com  o  engenheiro  Roberto
Azevêdo,  13  de  março  de  2018,  indicou  o  “comprometmento  da  grande  maioria  dos  pilares
periféricos, inclusive vigas, e alguns trechos de pilares centrais, o que exige soluções caso a caso e
acompanhamento técnico de engenharia na execução da obra, ainda que o condomínio opte por
não elaborar um laudo técnico de estruturas da situação atual, o que não seria recomendado.
Cabe destacar que as soluções, materiais e técnicas são diferentes, a cada caso (exemplo: viga e
pilar;  pilar  periférico  e  pilar  central;  viga  periférica  e  vigas  centrais),  devendo  ser,  inclusive,
prevista  o  escoramento  da  estrutura  em  alguns  trechos,  uma  vez  que  será  necessário  o
descolamento de grandes trechos do recobrimento das ferragens, para executar a recuperação;

3 A viga dupla existente próxima à saída ao ser executado algum serviço de recuperação estrutural
anterior,  teve  sua  junta  de  dilatação  fechada  (entre  vigas),  o  que  denota,  a  princípio,  a
incompatbilidade da técnica utlizada na execução com a técnica recomendada pela literatura;
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FOTO 1  – Trecho de laje recuperado 
anteriormente

FOTO 2 – Trecho de armadaura oxidada, já 
recuperado anteriormente

FOTO 3  – Ferragem descolando FOTO 4 – Ferragem caída por manuseio em VT
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FOTO 5  – Trecho de viga com armação exposta FOTO 6 –  Fissura a 45 graus

FOTO 7 – Seteiras existentes a serem cortadas 
para recuperação estrutural de viga longitudinal 
comprometda

FOTO 8–  Infiltração da laje existente e início de 
empoçamento no piso da garagem (laje fissurada)
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FOTO 9 – Laje costurada em intervenção anterior
(sugestão: etapa 2 da obra de recuperação 
estrutural)

FOTO 10 –  Base de pilar a ser recuperado antes 
de execução do novo piso em concreto de alta 
resistência
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RELATÓRIO DE VISITA À OBRA

Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)

Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira

Data: 13/04/18 Participantes:
parte  1)  Eng.  Letícia  Moura  (moradora/comissão  de  obras),  Arq.  Urb.
Marina Teixeira, Sr. Geraldo e Sr. Carlos (empreiteiro);
parte 2) Arq. Urb. Marina Teixeira e Sr. Walter (carpinteiro);
parte 3) Arq. Urb. Marina Teixeira e Sr. Iuri (Concreserv);
parte 4)  Arq. Urb. Marina Teixeira e Sr. Edgar (carpinteiro);
parte 5) Reunião com Joana, para ajustes na paginação de revestimentos e
atualização de quantitativos de tinta e revestimentos cerâmicos (diretrizes
para novos detalhes-tipo).

Duração:
1) 12:30h às 13:30h
2) 13:30h às 14:30h
3) 15h às 16h
4) 16:30h às 20h

Visita 1)  Com Sr. Walter Carpinteiro

Foi agendada a visita com o Sr. Carlos a partir da indicação da Sra. Letícia por sua experiência em
serviços de carpintaria e obras, para contribuir com a solução das calhas de drenagem da garagem
do Condomínio Jacarandá e emitir propostas para os serviços de carpintaria,  necessários como
serviço preliminar à concretagem do novo piso da garagem e execução de serviços de carpintaria
necessários durante a obra.

Em visita, foram levantadas as seguintes possibilidades e técnicas a serem utilizadas na garagem, a
definir com comissão de obras, engenheiro executor e fornecedor de piso em concreto de alta
resistência:

1. Calafetação com bidim (ver com Letícia);
2. Cantoneira em chapa de aço;
3. Execução de alça para acesso em aço ¾ p/ 25 (ver com Letícia);
4. Isopor  de  alta  densidade  para  laje  (verificar  especificação  –  espessura  para  resistência

adequada a utilização em piso/leito carroçável e ferragem adequada);
5. manta entre os pisos – bidim?;
6. Ferro de 5/16 (ver com Letícia);
7. Atentar para trecho de manobra;
8. Necessidade de manter o caimento para as calhas;
9. Necessário identificar caminho completo subterrâneo da calha de drenagem para execução

dos serviços de carpintaria;

Não foram fechados  os  quantitativos  de  execução de  formas  (temos  somente  quantitativos  e
orçamentos preliminares) pois a técnica de execução da calha de drenagem não foi definida.

Sra. Letícia solicitou a elaboração de detalhes da calha de drenagem, para avaliação e definição da
técnica  pela  empresa  executora  do  piso.  A  equipe  de  arquitetura  aponta  a  possibilidade  de
contribuição do engenheiro que for contratado para recuperação estrutural.
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Sra. Letícia solicitou a reorganização das informações e quantitativos sobre das calhas de drenagem
(madeiras/metal)  para posterior  envio aos carpinteiros,  quando também deverá ser  enviado o
cadastro em pdf.

Foi levantada a possibilidade de execução das tampas das calhas lineares em material metálico.
Marina irá providenciar orçamento com serralheria.

Foram solicitadas propostas para:
1. Execução das formas e calha de drenagem (7 dias);
2. Acompanhamento da concretagem para execução de serviços necessários  em obra (15

dias).

E-mail de Sr. Carlos: lpereiralmeida@gmail.com

Visita 2) Com Sr. Walter (carpinteiro)

Em visita, foram pontuados:

1. Foi explanada a necessidades do serviço de carpintaria, conforme definições passadas para
o primeiro carpinteiro;

2. O carpinteiro sugeriu a utilização de placas de madeirite plastificado de 13 a 17mm para
execução das formas.

Visita 3) Com Sr. Edgar (carpinteiro)

Em visita, foram pontuados:

1. Foi explanada a necessidades do serviço de carpintaria, conforme definições passadas para
os dois primeiros carpinteiros.

2. O carpinteiro informou não possuir e-mail e solicitou enviar a proposta por whatsapp;
3. A proposta foi enviada no mesmo dia, no valor “aproximado de R$ 8.500,00 para serviço a

ser executado entre 8 e 15 dias”.

Visita 4) Com Sr. Iuri (Concreserv)

Em visita, foram pontuadas as seguintes questões:

1. A bomba será estacionada na contramão;
2. Será necessário manter duas vagas para cada lado do portão (total de 4 vagas), durante a

obra, para manobra do caminhão;
3. O condomínio deverá providenciar cavalete/cone para isolamento da área, para evitar que

as vagas sejam utilizadas e evitar acidentes;
4. O condomínio deverá providenciar fita zebrada para sinalização da área, fluxos, alterações,

etc.;
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5. O concreto será entregue em obra nos horários de 7 às 12h ou até 18h, sempre dentro do
horário comercial;

6. Será  utilizada  uma  mangueira  de  120m  para  distribuição  do  concreto,  sob  a
responsabilidade da Concreserv e já incluso na proposta enviada;

7. Averiguar junto ao condomínio o horário permitido para emissão de ruídos de obra, será
necessário  um  acordo  junto  aos  condôminos  e  edifícios  vizinhos,  para  se  necessário
estender um pouco mais, a critério e necessidade de empresa construtora;

8. O acabamento do concreto (a ser executado por empresa contratada – Minas Piso ou
Itadur)  será realizado até às  22h,  ou horário  necessário,  devendo ser  acordado com a
administração do condomínio;

9. A empresa solicita um cronograma de execução dos serviços para agendamento de roteiro
para entrega do concreto;

10. Deverá ser acordada forma de pagamento entre empresa fornecedora do concreto e a
administração do condomínio (possibilidade: emissão de boleto);

11. Atentar para itens no contrato referente a quantidades que podem variar durante a obra
(foi  orçada  a  princípio  a  quantidade  de  125m3  de  concreto,  para  espessura  de  5cm,
conforme orientado pela Minas Piso).

5) Reunião com Joana

Em reunião, foram definidos a seguir:

1. Decidimos que as paredes revestidas em cerâmica até meia altura não terãoo a 3a fiada de
cerâmica  branca,  garantindo  o  bom  acabamento  (com  a  2a fiada  do  filete  preto  de
acabamento);

2. Esta solução foi adotada pois foi identificada a existência de novos recortes na antiga 3a

fiada de cerâmica branca proposta pela assembleia,  pois  anteriormente não havia sido
levada em consideração a espessura/altura do novo piso em concreto (e min = 5cm). Caso
fosse  mantida,  existiriam  muitos  recortes  da  cerâmica  branca  (comprometendo  o
acabamento, influenciando também em questões de segurança e gastos com materiais de
acabamento, como perfis em alumínio) tanto nos trechos com seteiras quanto na parede
oposta (parede entre o portão de saída e a sala dos funcionários);

3. Foi constatada a necessidade de elaborar novos detalhes-tipo, conforme a solução adotada
para a paginação do revestimento;

4. Importante  frisar  que  estas  alterações  do  revestimento  implicam  em  alterações  nas
decisões tomadas pela assembleia.
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FOTO 1  – Croquis elaborado por Letícia em visita 
(esboço do detalhe da calha de 
drenagem/solução estrutural pontual) a ser 
discutido com empresa executora do piso

FOTO 2 – Croquis elaborado por Marina em visita 
(esboço do detalhe da calha de drenagem/solução
estrutural pontual) a ser discutido com empresa 
executora do piso
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RELATÓRIO DE VISITA À OBRA

Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)

Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira

Data: 23/04/18 Participantes: Arq. Urb. Marina Teixeira e
1) Alberto Azevêdo (Monte Moryah Engenharia)
2) Rodrigo e Flávio (Rocha Santana Engenharia)
3) Cid Santos (Ao trabalho – Gestão de Obras)

Duração: 6:30h  (10h  às
12:30h e 15h às 19h)

Foi agendada a visita com os engenheiros listados acima uma vez que a proposta da RH Engenharia
(Eng.  Hadley)  foi  de  valor  superior  ao  esperado  pelo  Condomínio  Jacarandá.  Desta  forma,
sugerimos a elaboração de novos orçamentos com outras empresas. Não tendo indicações por
parte  do  condomínio,  a  equipe  de  Arquitetura  levantou  alguns  nomes  e  agendou  as  visitas
descritas a seguir,  com o objetivo de coletar propostas de execução (global  e prioritária)  e de
acompanhamento dos serviços de engenharia necessários, conforme solicitado à primeira empresa
(RH Engenharia), em visita em 13/04/2018.

Estava agendada também a visita do Eng. Pedro Simões. Contudo, no horário marcado, às 13h ele
informou que não poderia comparecer, por motivos de força maior. Após reagendamento da visita
para o dia agendado para a visita guiada, o técnico solicitou novamente o adiamento da visita.
Após este episódio não foram realizados contatos posteriores.

A todos os engenheiros foram solicitadas as seguintes propostas:

a) serviço de execução de obras de recuperação completa de todos os pontos identificados;
b) serviço  de  execução  de  obras  de  recuperação  parcial  atacando  apenas  os  pontos

estruturais comprometidos, em caráter prioritário, considerando a limitação da capacidade
financeira do condomínio. 

c) serviço de orientação e acompanhamento técnico de equipe contratada pelo condomínio;
d) elaboração de termo de referência para funcionar como procedimento para recuperações

estruturais  posteriores,  criando  uma  rotina  de  manutenção  estrutural  no  Condomínio
Jacarandá (conforme necessário e constatado através de visitas/laudos técnicos pontuais,
posteriores à obra) a ser executado por pessoal capacitado contratado pelo condomínio.

Visita 1) Alberto Azevêdo (Monte Moryah Engenharia), 10h

O engenheiro definiu como prioridade de execução imediata (etapa 1) da recuperação estrutural
de todos os pilares (armação vertical) e todas as vigas, antes da execução do piso em concreto.

Em visita, o engenheiro identificou as questões a seguir:

1. necessidade  de  retirada  das  argamassas  e  materiais  utilizados  em intervenções  anteriores
(desconhecidos);
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2. necessidade de intervenção em 100% das armaduras passivas de 100% das vigas (em uma
situação ideal) pois enquanto não for executado o serviço de reparo de todas as vigas, existirão
pontos novos de descolamento do concreto e ferragens aparentes;

3. foi identificado nas vigas a espessura de cerca de 0,5 cm de recobrimento das vigas;
4. Foi  sugerida  a  utilização  dos  seguintes  materiais:  sikatop  147,  Armatec  108  e  produto

específico para tratamento anticorrosivo;
5. o engenheiro informou que a empresa não executa recuperação estrutural de forma pontual

(insegurança técnica e jurídica);
6. o  engenheiro  relatou  que  caso  vença  a  concorrência,  deverá  realizar  um  levantamento

completo, numerando e registrando as patologias de cada elemento estrutural (laudo técnico,
exemplo:  viga  1,  viga  2,  etc.).  O  laudo  técnico  deverá  constar  o  registro  das  patologias
estruturais encontradas na garagem, especificações, quantitativos e orçamentos dos materiais
e equipamentos necessários para a intervenção;

7. identificou  a  retirada  de  terra  como  primeiro  serviço  a  ser  executado  na  garagem,  para
tratamento de todas as faces dos pilares;

8. o engenheiro citou a lei de Sitter, que deverá ser levada em consideração para a tomada de
decisão do condomínio, ao contratar serviços de execução e definição de prioridades;

9. o engenheiro sugere a execução dos serviços de recuperação estrutural em espaço reservado
para 6 vagas, de cada vez, garantindo acesso a trechos entre pilares, facilitando a logísitica de
obra.

2) Rodrigo e Flávio (Rocha Santana Engenharia), 15:30h

Em visita, o engenheiro identificou as questões a seguir:

1. o  engenheiro  ressalta  a  diferença  entre  o  trabalho  de  recuperação  estrutural  e  reforço
estrutural, afirmando que ambos deverão ser executados na garagem;

2. o engenheiro identificou em primeira visita dois pontos de infiltração em lajes;
3. o  engenheiro observou  que  para  execução dos  serviços  parte  das  tubulações  deverão  ser

relocadas temporariamente para dar acesso aos elementos estruturais;
4. foi  identificada  umidade  na  parede  contígua  ao  Ed.  Pompidou,  próximo  a  tubulação  de

drenagem compartilhada entre os edifícios;
5. o  engenheiro  questionou  a  drenagem  dos  canteiros  novos  executados  no  playground  (a

arquiteta Joana informou posteriormente que à época a equipe executora optou por manter a
drenagem dos canteiros existentes.
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3) Cid Santos (Ao trabalho – Gestão de Obras), 17h

Em visita, o engenheiro identificou as questões a seguir:
1. o engenheiro identificou estribos das vigas aparecendo
2. observou que diante da situação dos pilares periféricos as faces que estão soterradas no

canteiro frontal devem estar ainda mais prejudicadas;
3. sugere a renovação das plantas do canteiro por plantas de médio porte, com raízes menos

agressivas que as espécies atuais, para diminuir a velocidade do problema, caso não seja
executada a impermeabilização do canteiro na primeira etapa;

4. o engenheiro observou que pelo tempo de construção do edifício já passou o temp de
garantia da impermeabilização original (perguntar à administração se existe registro de
refazimento da impermeabilização dos canteiros);

5. indica a necessidade de renovação dos rejuntamentos das paredes externas da garagem,
caso seja postergada a troca do revestimento cerâmico;

6. observou que os ralos dos canteiros parecem não estar em pleno funcionamento, visto
que  não  existem  marcas  de  escoamento  de  água,  o  que  pode  estar  causando  o
empoçamento/represamento de água de chuva e de irrigação das plantas;

7. destaca que caso seja aprovada a proposta de acompanhamento técnico emitirá ART de
fiscalização sendo necessária a emissão de ART de execução, por outro profissional;

8. informa  que  será  necessária  inspeção  pelo  lado  do  Pompidou,  por  conta  de  trinca
existente;

9. observou a fissura a 45o – o que pode causar rompimento do canteiro, verificar dreno;
10. ressalta que quanto mais demorar de executar os serviços de recuperação estrutural mais

caros ele serão (Lei de Sitter), pois será necessário efetuar cortes cada vez mais profundos;
11. deseja saber sobre a ART dos serviços já executados na garagem, para saber técnica e

materiais utilizados (comenta que parece ter sido feito por ao menos duas equipes/épocas
diferentes);

12. solicita planta estrutural do edifício.
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MEMÓRIA DE REUNIÃO

Condomínio Edifício Jacarandá

Código: 1713JACo Local: Rua Magno Valente, 348, Edf. Jacarandá

Data: 26/04/2018

Duração: 9h - 13h Participantes: 

Parte 1) Carlos Eduardo Bastos (síndico), Sr. Edson e Sr. Pitanga (membros 

da comissão de obras) e Arq. Urb. Marina

Parte 2) participantes da primeira parte, com o Sr. Paulo (empreiteiro) e Sr.

Geraldo (administrador)

Assunto:   Situação geral da Obra da garagem considerando a extensão da etapa de Recuperação  
Estrutural e alteração da sequência dos serviços de execução.

Antecedentes

Ao  final  de  fevereiro  iniciou-se  a  transição  da  equipe  do  Atelier  Plural  responsável  pelo
acompanhamento técnico do Condomínio,  em virtude da mudança da arquiteta Joana Pinheiro
para  outro  Estado.  A  partir  da  condução da arquiteta  Marina Teixeira,  atual  responsável  pelo
acompanhamento dos serviços de arquitetura no Jacarandá, foi necessário um resgate empírico
das informações sobre os serviços de recuperação estrutural, realizados até então no Condomínio.

Quatro principais pontos foram apresentados à administração em março, culminandona decisão de
não iniciar a obra em 02/04, data inicialmente prevista e acordada em reunião com a comissão de
obras (20/02):

i. As  observações  feitas  pelo  Eng.  Roberto  Azevêdo  confirmaram  a  suspeita  levantada  pela
arquiteta, da necessidade de uma obra de Recuperação Estrutural da garagem de maior porte do
que o previsto inicialmente;

ii. No Planejamento e Orçamento Preliminar Revisão 8 (oito),  apresentado para a comissão em
fevereiro, a Recuperação Estrutural prevista inicialmente não estava considerada nos custos, pois
a  princípio  ela  seria  executada com materiais  e  mão de obra  não especializada,  a  cargo do
Condomínio;

iii. Possibilidade de perda do investimento realizado na garagem, por execução dos serviços em
sequência equivocada (retrabalhos e perda de material de revestimento e pintura, além de risco
de danificar  o  novo piso em concreto),  diante  da nova  dimensão da etapa  de Recuperação
Estrutural;

iv. A necessidade de atender à logística de execução do piso em concreto – esvaziamento completo
da garagem, dificultava a execução dos novos serviços de Recuperação Estrutural de maneira
estendida.

A  reunião  ocorreu  em  dois  momentos.  Na  primeira  parte  a  arquiteta  apresentou  slides  que
guiaram a  conversa sobre a obra e questões a serem decididas pela comissão, administração e
moradores Na segunda parte, o que chamamos de  visita guiada, foram identificados pontos e
elementos  estruturais  mais  frágeis,  e  foram  repassadas  observações  técnicas  relevantes  feitas
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pelos engenheiros consultados (entre 13/03 e 23/04) para emissão de propostas de serviços, com
as diretrizes estabelecidas anteriormente pela administração.

Parte 1) Conversa: síntese das questões apresentadas

Ampliação da etapa de Recuperação Estrutural 

Comentários Gerais

A  arquiteta  ressaltou  que  as  mudanças  necessárias  do  Planejamento  e  sequência  de  serviços
teriam  como  consequência  imediata  a  alteração  no  Orçamento  [Preliminar].  Informou  que  o
Orçamento Preliminar (R8) havia sido apresentado em assembleia em 06/02/2018,  totalizando
aproximadamente R$ 198.000,00  (cento e  noventa  e  oito  mil  reais),  e  que  atualmente,  já  na
Revisão 33 (atualizado até 23/04) estava na faixa de R$ 212.000,00 (acréscimo de 7%)1.

A  arquiteta  ressalta  que  foram  inseridos  15  novos  itens,  como  resultado  da  atualização  do
Orçamento Preliminar, referentes a serviços de arquitetura e de execução do piso de concreto, tais
como:  aluguel  de  bomba,  concreto,  telas  e  itens  referentes  a  tampa das  caixas,  materiais  de
preparação  de  superfícies  e  tintas  coloridas  para  sinalização.  Ou  seja,  esse  acréscimo  não
contemplaria ainda a extensão da Etapa de Recuperação Estrutural necessária.

Dessa  forma,  a  arquiteta  destacou  a  necessidade  de  dar prioridade  ao  encaminhamento  da
contratação  do acompanhamento  de engenharia  (em fase  de recebimento  de  propostas),  de
modo a termos o orçamento global preliminar, contemplando todas as fases e serviços até então
previstas (1. Recuperação estrutural, 2. Novo piso em concreto e 3. Revestimento e acabamento
das paredes).

Informou  ainda  que  além  dos  serviços  de  acompanhamento  de  engenharia,  estimados
preliminarmente na estimativa de custos, seria necessário quantificar os materiais e equipamentos
da etapa 1, a serem listados, especificados, quantificados e orçados pelo engenheiro contratado.

Deste modo, a arquiteta sugere que a comissão aguarde as propostas das empresas de engenharia
para  tomar  decisões  de  compras,  ajustes  de  projeto,  dentre  outras  que  serão  necessárias.  A
arquiteta informou que a previsão de recebimento e alinhamento das propostas a princípio era de
10 a 15 dias, e que seria elaborada uma tabela comparativa das propostas recebidas, uma vez que
não foi elaborado um termo de referência de Recuperação Estrutural. Foi destacada a importância
de se executar os serviços de recuperação estrutural ponderando as decisões financeiras diante do
demonstrado pela Lei de Sitter2.

Diretrizes para Propostas

A todos os engenheiros foram solicitadas as seguintes propostas:

1. serviço de execução de  obras  de recuperação  completa de  todos  os  pontos  frágeis  e
elementos estruturais da garagem (100%) [empreitada global p/ recuperação completa3];  

1 Cabe ressaltar que durante as atualizações dos Quantitativos e Orçamentos [mudanças entre fevereiro e
abril deste ano] houve um esforço de busca de fornecedores e materiais mais baratos ou mais adequados,
em maiores quantidades (diminuindo valores), no sentido de tentar minimizar ao máximo o aumento do
custo total da obra, estando o acréscimo percentual mais relacionado ao item de Recuperação Estrutural (foi
colocado neste item um valor considerando a proposta recebida pelo primeiro engenheiro consultado, o Sr.
Hadley).
2 Ver apresentação do dia 26/04 em reunião da comissão de obras.
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2. serviço  de  execução  de  obras  de  recuperação  parcial atacando  apenas  os  pontos
estruturais comprometidos, em caráter prioritário, considerando a limitação da capacidade
financeira do condomínio [empreitada global p/ recuperação prioridades, a definir];

3. serviço de orientação, fiscalização e acompanhamento técnico de equipe contratada pelo
condomínio [fiscalização e acompanhamento de obra];

4. elaboração  de  termo  de  referência/laudo/memorial  descritivo  para  funcionar  como
procedimento  para  recuperações  estruturais  posteriores,  criando  uma  rotina  de
manutenção  estrutural  no  Condomínio  Jacarandá  (conforme  necessário  e  constatado
através  de  visitas/laudos  técnicos  pontuais,  posteriores  à  obra)  a  ser  executado  por
pessoal capacitado contratado pelo condomínio.

A  arquiteta  ressaltou  que  o  ideal  seria  que os  elementos  já  recuperados  fossem  avaliados
tecnicamente  pelo  engenheiro  contratado  para  acompanhamento  e  para  elaboração  de
quantitativos e orçamentos prévios à obra. Ainda, deverá existir um esforço de buscar informações
sobre as reformas e recuperações estruturais já executadas na garagem e playground, no sentido
de  balizar  decisões  e  prioridades  a  serem  firmadas  em  contrato  de  prestação  de  serviço.  O
profissional contratado irá solicitar os documentos necessários para fazer tal avaliação.

Alteração  do  Planejamento  Inicial/ordem  dos  serviços  [  1.  Recuperação  estrutural   +  
Impermeabilização e rejuntamentos   > 2. Piso >  3. Acabamentos de Parede e pintura]  

Comentários Gerais

Pelo menos dois engenheiros destacaram a impossibilidade de garantir a integridade do novo piso
em concreto e solicitaram a alteração da etapa de recuperação estrutural para ser a etapa inicial,
antes do piso em concreto de alta resistência.

Ajustes das tomadas de decisão Assembleia + Comissão [3a fiada] e andamento do projeto

Comentários Gerais

Os três primeiros pontos foram mais debatidos,  então este ponto foi  somente comentado, de
maneira mais geral, sendo informado também que o projeto arquitetônico segue sendo ajustado,
na medida em que as questões estruturais são definidas. A arquiteta ressaltou, como tratou o RVT
da visita realizada em 13/04/2018 (180413b_RVT), foi necessária uma alteração na paginação dos
revestimentos  da  garagem,  para  garantir  bom  acabamento,  segurança  dos  transeuntes  e
economia. Esta decisão foi tomada conjuntamente com a arquiteta Joana Pinheiro.

Os produtos Planta Geral e Detalhes-tipo poderão ser acessados no site do Atelier Plural.

Síntese dos demais pontos abordados em reunião e durante a visita guiada

3 Alguns engenheiros consideraram a etapa de impermeabilização como prioridade e outros não.
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Sobre  o piso  de  concreto  em  alta  resistência,  foi  comentado  que  ainda  será  necessário  o
alinhamento técnico entre informações e propostas dos fornecedores (Itadur e Minas Piso) pois
existe uma divergência grande tanto em quantidades recomendadas quanto no tipo e material das
fibras. Esta questão está temporariamente em suspenso pois  foi  necessário dar prioridade aos
encaminhamentos da etapa de Recuperação Estrutural. Cabe ressaltar que até o momento falta o
alinhamento técnico e econômico entre as empresas concorrentes, trabalho previsto para o mês
de junho.

O levantamento cadastral está sendo complementado pela Práxis, empresa júnior contratada pelo
condomínio para o serviço, sendo que a complementação está sob a responsabilidade técnica e
financeira do Atelier Plural. Este material será importante ferramenta para apoiar os engenheiros e
dar agilidade aos serviços de elaboração de laudo técnico, medições, tanto previamente quanto
durante a obra em si.

Parte 2) Visita Guiada

Durante a visita guiada foram destacadas a AÇÃO DO TEMPO x MANUTENÇÃO nos elementos
estruturais da garagem, que mostraram diversas fases de deterioração, como

i. lajes já impermeabilizadas e recuperadas, mas que estão com infiltração;

ii. vigas e pilares já recuperados mas que apresentam novas trincas e expansão das ferragens
oxidadas;

iii. novos elementos e situações críticas ainda não recuperadas

Patologias  encontradas  na  garagem,  a  serem  tratadas  mediante  acompanhamento  técnico  de
engenheiro estruturalista capacitado:

i. Pilares e Vigas: ferragens expostas (prioridade zero)

ii. Impermeabilizações necessárias: sauna, soleiras do playground – área descoberta x área
coberta e rejuntamentos (prioridade zero)

iii. Lajes: fissuras e ferragens expostas (prioridade 1)

Foi destacado para a comissão que algumas áreas não foram vistoriadas pelos engenheiros nas
visitas para elaboração de propostas, tais como: sala de funcionários, bicicletário, áreas externas e
de lazer, canteiros e floreiras e piscinas.

Para baixar os arquivos citados neste documento, acesse

www.atelierplural.com > Área do Cliente > Condomínio Jacaranda > senha: 1414jaco

Produtos: vídeos, RVTs, Atas, Orçamento Preliminar, Apresentação de Slides.
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RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 22/05/18 Participantes:

10:30h  -  Eng.  Alberto  Azevêdo  (Monte  Moryah),  Arq.  Urb.  Marina
Teixeira; Sr. Geraldo (parcial) e Sr. Paulo (parcial);
13h - Reunião com Bastos e Sr. Edson.

Duração: 3h  (10:30h  às
12h e das 13h às 14:30h)

Foram feitas as seguintes observações:

1. Foi agendada a visita com o Eng. Alberto Azevêdo, por solicitação dele, após contato para
alinhamento  das  propostas  de  recuperação  estrutural.  O  engenheiro  esteve  presente  na
garagem para levantar medidas para elaboração de proposta de execução de recuperação
estrutural global (1) e proposta de recuperação em trechos prioritários (2) (foi considerado
prioritário,  pelo  técnico:  recuperação  de  todos  os  pilares  e  todas  as  vigas  -  periféricos  +
centrais).  O  técnico  defende  que  a  princípio  não  será  possível,  por  conta  da  viabilidade
econômica, a intervenção em 20% das lajes que estão comprometdas1);

2. Durante  a  visita  o  engenheiro  foi  apresentado  ao  Sr.  Paulo,  executor  contratado  pelo
condomínio, quando o engenheiro orientou/ressaltou:
2.1. necessidade de  retrada COMPEETA da pintura e reboco existente, de todas as paredes

que receberão o revestmento cerâmico, conforme Planta Geral e Detalhes-tpo, algumas
destas até a altura de 1.12cm. Existe a possibilidade de desagregação das cerâmicas 2;

2.2. utlizar o produto  VEDAEIT da marca VEDACIT (ou similar)  na argamassa e reboco, na
proporção de 100 ml para cada saco de cimento; para boa aderência tanto do reboco
quanto  do  revestmento  a  ser  assentado  posteriormente  (obs.:  o  assentamento  do
revestmento só deverá ser executado após a inalização do novo piso em concreto);

2.3. utlizar argamassa AC II ou AC III3 para recompor as paredes;
2.4. não utlizar arenoso na mistura  , apenas areia + cimento + vedalit;
2.5. utlizar endurecedor de superície (para aplicar em cima do reboco velho nos trechos a

receber somente pintura): Sica ou vedacit;

1 Esta observação já havia sido feita pelo engenheiro Roberto Azevêdo em visita do dia 13/03, conforme
RVT enviado. O engenheiro ressaltou que cerca de 80% das lajes estão livres de iniltração, mas os 20%
comprometdos deverão ser atacados, em segunda etapa da reforma, a deinir, para que a situação não seja
piorada e  para  estancar  os  pontos de iniltração que existem (issuras  nas  lajes,  ao  menos 2  já  foram
identicadas;
2 Trecho transcrito do RVT de 13/03, conforme observação do Sr. Roberto Azevêdo:  “Para execução do
revestiento, aléi da recuperação estrutural,  será necessário retrar por coipleto a tnta existente e o
reboco, para não coiproieter o assentaiento das cerâiicas e a durabilidade/garanta dos serviços de
acabaiento. Não será sufciente apicoar, iantendo o acabaiento/tnta/reboco existente.”
3 A argamassa tpo AC III foi sugestão de Sr. Paulo, acatada prontamente pelo engenheiro, por ser ainda
melhor que a AC II proposta inicialmente por Alberto.
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3. Sr. Alberto sugeriu pintura em Vedapren piso ou ainda solução mais barata como tnta de piso
no  trecho do playground que está sem piso assentado, para diminuir a iniltração (solução
paliatva de baixo custo). O ideal segundo ele seria refazer o contrapiso garantndo o caimento
ideal para perfeita drenagem, diminuindo empoçamentos e iniltraççes;

4. O engenheiro sugeriu revisão da impermeabilização e a abertura de novos ralos, para eliminar
empoçamentos do playground, sendo que estes serviços podem ser realizados após a fase
prioritária (ver foto 15);

5. O engenheiro observou que a viga dupla existente próxima à saída da garagem teve sua junta
de dilatação fechada (entre vigas), ao ser executado algum serviço de recuperação estrutural
anteriormente,  situação que deverá  ser  sanada em empreitada prioritária  da  recuperação
estrutural (ver foto 11);

6. O engenheiro observou que as juntas do piso do playground foram executadas com pouca
espessura para a área (a cada 35m2 deveria ter sido executada uma compensação, pois o
pano do piso é muito grande). Para este caso, o engenheiro sugere que o rejuntamento seja
substtuído por rejuntamento lexível em epóxi (etapa posterior não prioritária, a deinir);

7. Segundo o técnico, durante a recuperação estrutural deverá ser executado o recobrimento
com argamassa polimérica para não diminuir o pé direito, nos trechos a deinir em laudo;

8. O engenheiro reairmou a necessidade da elaboração de laudo técnico/perícia estrutural do
ediício e em especial da garagem (lajes, vigas e pilares), para registro da situação atual e para
certicar  a  adequação  das  resoluççes  técnicas  e  de  execução a  serem aplicadas  na  obra
prevista;

9. Sr.  Alberto comentou que caso seja  contratada a  empreitada global  ou prioritária,  com a
execução sob a sua responsabilidade, o laudo técnico será gratuito;

10. Solicitaççes da comissão de obras e administração:
10.1. currículo dos engenheiros e da empresa para averiguação da capacidade técnica e

especialização;
10.2. descarte das propostas 2 e 3 da tabela comparatva;
10.3. ajuste  de  formatação  para  legibilidade  da  tabela  comparatva  (no  site  em

25/05/2018);
10.4. reunião com os engenheiros das propostas 1 e 4, em 08 ou 9/06, em horário a

combinar.
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FOTO 1  –  Parede já rebocada e trecho de parede 
descascada para futuro assentamento cerâmico (após 
execução de  novopiso em concreto)

FOTO 2 –  Trecho de parede apicoada, aguardando 
retrada completa do reboco e pintura

FOTO 3  – Trecho com pintura e reboco 
desagregando, a ser descascado por completo

FOTO 4 – Parede limite com o Ed. Transtlântco,  mida,
aguardando resolução de impermeabilização e 
substtuição de tubulação compartlhada (pelo lado do 
vizinho, ver foto 16)
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FOTO 5  – Parede a ser descascada por completo, para
assentamento de cerâmica branca e faixa sinalizadora,
conforme projeto

FOTO 6 – Parede a ser descascada por completo, para 
assentamento de cerâmica branca e faixa sinalizadora, 
conforme projeto

FOTO 7  – Pilar/pilarete a ser recomposto
FOTO 8 –  Parede a ser descascada por completo, para 
assentamento de cerâmica branca e faixa sinalizadora, 
conforme projeto
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FOTO 9 – Parede a ser descascada por completo, para 
assentamento de cerâmica branca e faixa sinalizadora,
conforme projeto, destaque para trecho com reboco 
já desagregado

FOTO 10 –  Trecho 1 de parede já descascada e trecho 
2 de parede a ser descascada por completo

FOTO 11 – Trecho de viga dupla com junta fechada 
por intervenção anterior, trechos nesta situação 
deverão ser refeitos

FOTO 12 –  Contrapiso deverá ser novamente 
impermeabilizado ou pintado com vedapren (como 
solução paliatva imediata). Possibilidade: refazer 
caimento adequado e caso seja necessário, criar novos 
ralos (etapa posterior a deinir)
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FOTO 13 – Junta de dilatação com mastque 
encharcado e limo em parte inferior, a ser refeito

FOTO 14  –  Junta a ser revista em intervenção 
prioritária

FOTO 15 – Trecho empoçado no Playground. Sugestão
do engenheiro: criar novos ralos a serem perfurados 
em laje existente (conforme organização e 
previsão/possibilidade inanceira do condomínio, 
etapa/prioridade a deinir).

FOTO 16  –  Tubulação e calha do Ed. Transatlântco 
com iniltração para a garagem do Jacarandá. 
Destaque para tubulação partda a ser substtuída.
Foto cedida ao Atelier Plural pela administração do 
condomínio Jacarandá.
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