
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 22/06/18 Participantes:

Carlos Bastos, Geraldo e Marina (Atelier Plural)Duração: 3h (15h às 17h)

Foram feitas as seguintes observações:
1. O síndico informa que Sr. Paulo termina o serviço de impermeabilização pontual na jardineira

na próxima semana (área próxima ao acesso de veículos, fssura a 45o identfcada nas visitas
com as empresas de engenharia); (FOTOS 4, 5, 6 e 7; 12 e 13)

2. O síndico questona a arquiteta se deve utlizar o EPS que sobrou dos canteior para diminuir a
altura da terra. A arquiteta sugere que não seja utlizada pois este EPS pode ser utlizado como
forma doas tampas da calha de drenagem, caso o piso novo seja executado. A outra questão é
que a não utlização da terra irá gerar gastos com bora-fora;

3. O síndico informa que o condomínio tem o desejo de alterar a frente do edifcio (acessos de
veículos e pedestres, gaiola de segurança, rampas acessíveis, novo portão em inox e vidro). A
arquiteta destaca a necessidade de ser elaborado um projeto arquitetônico específco, para
toda a testada frontal incluindo o programa de necessidades sugerido pela administração;

4. Observou-se novamente as pastlhas frontais com risco de desplacamento, já destacado em
relatórios  anteriores.  A  arquiteta  sugere  que  seja  demolido  e  pintado  de  branco,  para
aguardar o projeto e  reforma da área frontal  (acesso, rampas,  gaiola,  etc.).  Também esta
demolição ajudaria na investgação da parte estrutural pois alguns engenheiros indicaram que
este  desplacamento  tem  origem  no  movimento  da  laje  /ou  expansão  das  armaduras  da
estrutura. O síndico informa que como não representa risco iminente, provavelmente não irá
realizar este serviço, fcando a cargo de uma próxima administração; (FOTOS 2 e 3)

5. O síndico conta a história do parque infantl,  quando o condomínio conseguiu economizar
recuperando o parque existente, mesmo este sendo “condenado” por empresa especializada;

6. O síndico aponta o cercado danifcado da piscina (material metálico não identfcado, oxidado),
levantando a possibilidade de aproveitamento das peças em vidro existentes, para diminuição
dos custos.  A arquiteta afrma que pode ser considerado o reaproveitamento, em projeto
específco, quando da substuição da cerca; (FOTOS 20 e 21)

7. O síndico considera colocar piso sobre piso existente no playground, sobre o piso cerâmico
azul. A arquiteta não recomenda essa solução e destaca a necessidade de avaliar o caimento
dos contrapisos, para garantr a drenagem e impermeabilização da laje de piso do playground,
que já apresenta falhas identfcadas no teto da garagem;

8. No trecho do piso do playground que não foi pavimentado com o “novo” piso, tendo seu
contrapiso  aparente,  a  arquiteta  sugere  ser  realizada  pintura  impermeabilizante  (tpo
vedapren) ou mesmo uma tnta de piso, como paliatvo para diminuir a percolação da água
pela laje em concreto. O ideal é que o contrapiso seja refeito, tendo seu caimento ajustado
para direcionar as águas para os ralos de drenagem; (FOTOS 22 e 23)

9. A sala de jogos conta com nova televisão comprada pela administração; (FOTO 34)
10. A copa do salão de festas conta com uma nova tomada instalada para o freezer horizontal e

outra para o micro-ondas, comprado a pedido dos moradores; (FOTO 31)
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11. O  síndico  comenta  que  já  foram  executados  serviços  de  recuperação  estrutural  na  caixa
d’água do edifcio, executados pelo Sr. Paulo, com resina epóxi;

12. Na  garagem,  o  síndico  solicita  confrmação  da  informação,  junto  a  Sr.  Hadley,  de  que  o
corte/demolição parcial das seteiras e sua posterior recomposição estão inclusos na proposta
de serviços prioritários (29m2);

13. A arquiteta sugere que a decisão de contratação (empresa especializada x mão de obra do
condomínio) da execução dos serviços de recuperação estrutural seja tomada conjuntamente
com a comissão de obras;

14. Reunião com Sr. Bastos e Sr. Edson (após a vistoria geral) nas áreas comuns do condomínio:
14.1. Histórico das últmas reuniões e visita realizada;
14.2. Próxima ação da administração: instalar gás encanado (materiais a defnir: tubo de

cobre ou em aço revestdo), a ser defnido sistema, material dos equipamentos e trajeto
das instalações, tendo inclusive possibilidade de passar pela garagem;

14.3. O síndico informa que todas as empresas são credenciadas pela Bahiagás;
14.4. Diante do exposto no item anterior, a arquiteta solicita reunião com a empresa a

ser  contratada  para  tomar  conhecimento  das  opções  de  solução  dadas  para
implementação do sistema de gás encanado no condomínio Jacarandá.

14.5. Encaminhamentos para junho/julho (Atelier Plural):
14.5.1. Visita  aprovada  para  o  levantamento  da  lista  de  serviços  e  materiais  para

orçamento global de recuperação de piso existente da garagem;
14.5.2. Agendamento  de  visita  em  obras  da  Minas  Piso,  Itadur  e  nova  empresa  de

recuperação de piso – o síndico irá acompanhar a visita;
14.5.3. Como não houve presença da comissão de obras na vistoria realizada, a arquiteta

sugere  reunião,  para  defnição  de  contratação  dos  serviços  de  recuperação
estrutural (data a confrmar: 06/07, sexta-feira, 17h);

14.5.4. Visita para acompanhar o trabalho de Paulo e verifcar o serviço executado no Ed.
Transatlântco  (impermeabilização  da  calha  e  entroncamento  das  tuulações  de
drenagem);

14.5.5. A  arquiteta  solicita  que  o  Sr.  Geraldo  envie  as  fotos  do  serviço  de
impermeabilização que foi executado pelo Sr. Paulo, para registro do Atelier Plural.
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FOTO 1  –  Areia e terra retrada do canteiro armazenada na área externa de acesso à garagem

FOTO 2  – Cerâmica desplacando FOTO 3  – Cerâmica desplacando

Av. Juracy Magalhães Jr, 300. Ed. WA Empresarial, sala 601. Rio Vermelho, Salvador. CEP: 41.940-060
3483 4686 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

3



FOTO 4  – Trecho de canteiro frontal com terra 
retrada para serviço de impermeabilização

FOTO 5  – Trecho de canteiro frontal com terra retrada
para serviço de impermeabilização

FOTO 6  – Serviço de impermeabilização em 
andamento

FOTO 7  – Serviço de impermeabilização em 
andamento
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FOTO 8 – Parede da garagem rebocada FOTO 9 –  Trecho de parede rebocado (saída da 
garagem)

FOTO 10 – Trecho contguo ao Ed. Transatlântco já 
rebocado

FOTO 11 – Trecho de parede da sala dos funcionários 
apicoado (a arquiteta destaca a importância de se 
retrar uma camada superfcial do reboco para perfeita 
aderência das peças cerâmicas a serem assentadas)
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FOTO 12 – Detalhe para tubulação de drenagem 
existente, a ser refeita

FOTO 13 – Detalhe para tubulação de drenagem 
existente, a ser refeita

FOTO 14 – Trecho periférico com estrutura 
comprometda, paredes rebocadas

FOTO 15  –  Estrutura da garagem comprometda com 
ferragem aparente, oxidada
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FOTO 16 – Calha provisória a ser retrada FOTO 17  –  Teto do bicicletário com aplicação de 
textura (a ser utlizada no teto da garagem)

FOTO 18 – Eletroduto aparente, que deverá ser 
protegido (poderá ser executada uma boneca/vigota 
falsa em alvenaria)

FOTO 19 – Guarda corpo da escada em boas condições,
sem pontos aparentes de oxidação
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FOTO 20 – Cercado da piscina com pontos com 
oxidação (a ser substtuída, futuramente, com 
aproveitamento das peças de vidro)

FOTO 21 – Cercado da piscina com pontos com 
oxidação (detalhe)

FOTO 22 – Trecho de piso do playground não 
pavimentado com cerâmica/porcelanato, com 
empoçamento (comprometmento da laje e 
necessidade de renovação da impermeabilização)

FOTO 23 – Trecho de piso do playground não 
pavimentado com cerâmica/porcelanato, com 
empoçamento  (comprometmento da laje e 
necessidade de renovação da impermeabilização)

Av. Juracy Magalhães Jr, 300. Ed. WA Empresarial, sala 601. Rio Vermelho, Salvador. CEP: 41.940-060
3483 4686 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

8



FOTO 24 – Instalações de ar condicionado a ser 
racionalizada (solução para fachadas/área técnica a 
ser estudada), a exemplo do edifcio vizinhoFOTO 24 –
Instalações de ar condicionado a ser racionalizada 
(solução para fachadas/área técnica), a exemplo do 
edifcio vizinho

FOTO 25 – Edifcio Pompidou, com fachada reformada 
e Instalações de ar condicionado organizadas (solução 
para fachadas/área técnica)

FOTO 26 – Trecho de pilar/fachada “lavado” por águas
de drenagem de ar condicionado (ressaltando 
necessidade de organização dos aparelhos de ar 
condicionado e condensadoras instaladas nas 
fachadas)

FOTO 27  –  Encontro do “novo” piso, granito preto e 
piso cerâmico azul, antgo, com marcas de 
empoçamento de água
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FOTO 28 – Trecho da área externa de acesso ao 
edifcio, parede pintada em azul (nova pintura em tom
mais escuro)

FOTO 29  –  Parede com sinais de infltração/fungos a 
ser investgado

FOTO 30 – Aceso ao edifcio com as marcas da fxzação do suporte do antgo toldo, removido
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FOTO 31 – Novo micro-ondas da copa do salão de 
festas

FOTO 32  –  Quadro de disjuntores do salão de festas 
que poderá ter seus adesivos indicatvos substtuídos, 
para merlhor identfcação dos circuitos existentes

FOTO 33 – Novas instalações calha e caixa de embutr 
na copa do salão de festas

FOTO 34  –  Nova TV no salão de jogos; atentar para 
parede com molhação e necessidade de tratamento e 
pintura
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FOTO 35 – Portas dos sanitários que poderao ter acabamento em granito, valorizando o playground. Folhas das 
portas deverão ser substtuídas.
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