
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 01
Reforma do Sanitário

Código: WCSF_12/17 Local: Rua Doutor Boureau, 440, Edf. Vivenda San Fernando, apt. 903, Costa
Azul, Salvador-BA.Data: 07/12/2017

Duração: 1h30min Presentes: Lorena (arquiteta) e Denis (construtor).

Foi feita a primeira visita à obra, onde foram ajustados alguns detalhes com o construtor, conforme  as
seguintes observações:

1. O trecho mais alto da bancada deverá ser aumentado de 70 para 79 cm de comprimento total,
para que haja mais espaço de acesso à torneira e à tomada da máquina de lavar embaixo da
bancada. Assim, a bancada fcará dividida em 2 trechos quase iguais (o já citado trecho com
79cm e o outro com 80cm). A arquiteta deverá fazer os respectvos ajustes nos desenhos, para
impressões fnais.

2. O vão que está sendo aberto para a instalação da nova porta foi remarcado, considerando a
necessidade de deixar alguns centmetros a mais de espaço entre a porta do quarto e a nova
porta (fgura 1). Novas dimensões conforme anotações na planta (fgura 2). A arquiteta deverá
fazer os respectvos ajustes nos desenhos, para impressões fnais.

3. Não  será  necessária  a  instalação  de  cantoneira  de  acabamento  nas  quinas  de  paredes,
conforme especifcado pela arquiteta.  O construtor fará a junção das peças,  cortando-as e
unindo-as a 45° conforme mostrado por ele em outros serviços que já realizou. Com isso, o
complemento do pilar ao lado da bancada, poderá ser alinhado com o limite dela.

4. Ficou acordado que a nova janela será de correr. A arquiteta deverá substtuir a basculante nos
desenhos e atualizar as medidas para colocação de alisares nas bordas. O vão será centralizado
na parede para maior harmonia do conjunto com o nicho (fgura 3).

5. Conforme  orientação  do  gesseiro,  para  melhor  acabamento  do  forro,  sendo ele  de  gesso
simples  (não  acartonado)  deverá  ser  comprada  massa  corrida  PVA,  mesmo  utlizando  o
fundo/tnta Gesso da Coral. O construtor recomendou a compra de 1 lata.

6. Deverá ser comprada mais 1 tomada para a máquina de lavar e 1 tampa cega com furo para a
fação do  chuveiro.  Para  a  tomada  da  máquina,  antes  é  preciso  que o cliente  escolha  o
modelo da máquina, para saber se a tomada será de 10 ou 20A e se será para tensão de 110
ou 220V.

7. Algumas alterações foram feitas nas alturas dos pontos hidráulicos, para melhor acesso, ou
ajustes específcos (anotações na planta – fgura 4). A arquiteta deverá fazer os respectvos
ajustes nos desenhos, para impressões fnais.

8. O ralo do sanitário não será instalado exatamente sobre a abertura da saída de esgoto da
antga bacia sanitária, conforme projeto. Deverá ser deslocado um pouco mais para o lado, a
fm de alinhá-lo com o limite do porcelanato, facilitando o corte da peça.

9. O  construtor  fcou  de  informar  até  segunda-feira  (11/12)  até  quantos  centmetros  serão
necessários subir do piso interior do box, para encaixe do ralo linear. Esta informação será
importante para a realização do orçamento do flete na terça-feira 12/12.
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Figura 2: Nova divisão dos trechos da bancada. 

Figura 3: Vão da janela ampliado. Ele ainda
será centralizado com o preenchimento de

um dos lados do vão.

Figura 1: Vão para nova porta de correr do lado
externo do sanitário.

Figura 4: Alturas e posições novas anotadas na
planta de pontos hidráulicos.


