
MEMÓRIA DE REUNIÃO

Condomínio Edi4cio Jacarandá

Contrato: 1713JACo Local: Rua Magno Valente, 348, Edf. Jacarandá
Data: 08/06/2018
Duração: 17h às 20h ParJcipantes: 

Parte 1) Carlos Eduardo Bastos (síndico), Sr. Edson e Sra. LeRcia (membros 
da comissão de obras), Arq. Urb. Marina (Atelier Plural), Eng. Alberto 
Azevêdo e seu encarregado, o Sr. José Ricardo (ambos da Monte Moryah)
Parte 2) Carlos Eduardo Bastos (síndico), Sra. LeRcia (membros da 
comissão de obras), Arq. Urb. Marina (Atelier Plural), Eng. Hadley Dantas

Assunto:   Propostas  de  Execução  de  Recuperação  Estrutural  recebidas  pelas  empresas  Monte  
Moryah e RH Engenharia

A todos os engenheiros foram solicitadas as seguintes propostas:
a) serviço de execução de obras de recuperação completa de todos os pontos idenJficados;
b) serviço  de  execução  de  obras  de  recuperação  parcial  atacando  apenas  os  pontos

estruturais compromeJdos, 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  roJna  de  manutenção  estrutural  no  Condomínio
Jacarandá

Parte 1 – Monte Moryah (Eng. Alberto Azevedo)

O síndico inicia a reunião quesJonando ao Eng. Alberto quais os serviços que a Monte Moryah
executaria na garagem.

O  engenheiro  informa  que  em  visita  técnica  idenJficou  os  pontos  com  mais  incidência  de
problemas  estruturais,  chegando  a  83m2  (proposta  prioritária)  de  pilares  e  vigas  a  sofrer
intervenção.  Informa que conforme Norma Técnica  (NBR 6118/2004),  deveriam ser  quebrados
50cm para cada lado a parJr do eixo do ponto idenJficado, mas que o cálculo foi realizado com
15cm (mínimo) para cada lado, para não onerar o condomínio por conta do material (argamassa
polimérica), que tem alto custo. A recuperação é feita com subsJtuição ou reforço de ferragem
quando você tem 30% a mais de perda de área de ferragem, argamassa polimérica especificada de
acordo com a espessura, primer (base de ligação) e recomposição.

O engenheiro informa que na época de execução do edigcio o recobrimento do aço exigido por
norma era muito baixo, o que se agrava nas áreas litorâneas. O engenheiro conta que estagiou no
edigcio Jacarandá e informou que no edigcio, o cobrimento atual da laje da garagem é de menos
de 1 cm de espessura. Hoje a NBR 6118 exige 2,5 cm de recobrimento. Afirma que, em realidade, o
condomínio executará um paliaJvo pois este trabalho de melhorar o cobrimento deveria ser feito
em toda a supergcie do concreto, oferecendo a proteção necessária (pintura de anJcorrosão). Para
outros clientes, como por exemplo, insJtuições e órgãos governamentais com níveis de  exigência
de qualidade, o serviço seria executado com ainda maior rigor, que não poderá ser executado no
Jacarandá por conta da limitação de orçamento.

O engenheiro destaca a responsabilidade civil do síndico não só por conta de obras executadas
mas também nas questões financeiras e contábeis.

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tiffany’s, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3037 7361 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com 1



O engenheiro então explicou que o ideal seria fazer um mapeamento dos trechos emergenciais,
para definição e ataque os trechos prioritários. O primeiro passo então seria a contratação de um
laudo técnico para verificar todos os serviços necessários a curto, médio e longo prazo, além das
técnicas de intervenção para cada elemento/patologia. O engenheiro explica que o laudo é uma
espécie de exame, para que então se aplique os remédios certos.

O síndico faz um histórico das intervenções no condomínio, desde a gestão anterior, destacando as
prioridades eleitas pelos condôminos e as obras de engenharia já executadas (pela HC Engenharia).
O condomínio sofria muito com as infiltrações na garagem (estas foram tratadas, segundo relatos
em VTs, com injeção de epóxi) e manta de impermeabilização. A impermeabilização ficou alguns
anos  exposta  ao  tempo,  quando  decidiu-se  contratar  outra  empresa  para  executar  o  piso  e
jardineiras. Após esta intervenção, acreditava-se que a obra da garagem teria um cunho estéJco,
especialmente o piso, sendo acrescido os serviços de parede (pintura e revesJmento).

O síndico destaca a alteração da equipe do Atelier Plural, em fevereiro de 2018, que entrou com
um olhar mais  detalhista.  Conta que,  em Visita Técnica anterior,  foi  acordado com a arquiteta
Marina  que  o  pedreiro  contratado  atacaria  apenas  as  paredes  e  não  faria  intervenção  nos
elementos  estruturais,  até  ser  decidida  a  contratação  da  equipe  estrutural.  O  síndico  faz  um
histórico da  montagem das diretrizes das  propostas  de recuperação (Jpos A,  B e  C elencados
acima), sendo que por conta das limitações financeiras do condomínio a proposta Jpo C era a
favorita, inclusive porque não era o foco inicial da intervenção na garagem.

O engenheiro  comenta  que  no  Brasil  temos  uma preferência  pela  estéJca  em detrimento do
essencial,  do fundamental,  que no caso,  é  sanar  as  patologias  da  estrutura.  Alberto explica  a
diferença  entre  as  propostas  emiJdas  pela  Monte  Moryah1 e  afirma  que  o  serviço  de
acompanhamento  técnico  (proposta  Jpo  C)  não  poderá  ser  realizado  com  mão  de  obra  não
especializada,  como  sugerido  pela  administração  do  condomínio,  e  sim  por  uma  empresa
executora com experJse comprovada.

Como exemplo, o engenheiro destaca que o serviço que está sendo executado nas paredes já está
em inconformidade pois só estão sendo rebocadas em alguns trechos, o que não garante uma boa
condição de assentamento do revesJmento (a rigor deveria ser realizado teste/ensaio ou teste de
arrancamento; e serem especificados os materiais e quanJdades corretas). Portanto o engenheiro
Alberto reJra a proposta Jpo C (de Acompanhamento) caso não seja contratada uma empresa
para execução.

O síndico retoma então a proposta Jpo B (prioritária) que engloba 83 m2 informando que este é o
total de metragem contemplado pela proposta, mas que o elemento escolhido para ser atacado
pode  ser  alterado,  após  a  elaboração  do  laudo,  caso  se  altere  a  prioridade  inicialmente
idenJficada, mantendo-se a metragem total acordada em contrato. Portanto o engenheiro destaca
a necessidade de realização do laudo inicial.

O síndico quesJona a posição do profissional pois o condomínio não corre risco de colapso, como
o próprio engenheiro destacou. Informa também que a administração não tem intenção de buscar
mais patologias, no senJdo de abrir o concreto em mais trechos que os já idenJficados em visitas
anteriores. Informa que já sabe que a área mais gritante é a jardineira e o perímetro externo. Já foi
idenJficado  novo  serviço2 que  deverá  ser  realizado  em  breve,  que  é  a  reJrada  de  terra  e
refazimento da impermeabilização do canteiro frontal, pois após o novo reboco realizado por Sr.
Paulo, a infiltração conJnua.

1 Para maiores informações, ver tabela comparaJva das propostas de Recuperação Estrutural emiJda pelas
empresas de engenharia.
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O engenheiro destaca sua res  ponsabilidade ao executar obras em edigcios residenciais, pois pela  
legislação vigente (Decreto-Lei Municipal n  o   13.251/2001), a administração deve apresentar um  
laudo/parecer  de conservação a cada 5  anos. Isso  pode ser  exigido também por denúncia de
qualquer  morador.  Por  isso  o  levantamento  realizado  pelos  concorrentes  (marcação  “X”  em
vermelho) foi meJculoso pois estamos falando de um edigcio em bairro nobre da cidade, sujeito a
fiscalização da Prefeitura.

O laudo técnico, segundo o engenheiro, deve ter como escopo, além do registro da situação atual
das estruturas da garagem, os quanJtaJvos e especificação de materiais necessários para a obra
de recuperação, para composição do orçamento global da obra.

A Sra. LeRcia coloca diante de sua condição de técnica perita mas também como moradora, que
coloca a disposição do condomínio o seu conhecimento técnico, sempre que pode auxiliar.  Ela
levanta que existe uma limitação de verba do condomínio, ressaltando também a situação de crise
do país. Por isso, tentou-se idenJficar os itens prioritários para recuperação estrutural da garagem,
embora atualmente não haja risco.

A Sra. LeRcia pontua que não existe retrocesso no processo de degradação estrutural, e no caso da
garagem há um agravante pois a estrutura sofreu com a percolação de água, por muitos anos, o
que também é um processo conRnuo.  Ressalta  que  por  esta  razão o  prédio  precisará  de um
“remédio” durante toda a sua vida úJl. Então a ação do condomínio além de correJva deve ser
prevenJva. Ela destaca a prioridade de execução dos serviços de recuperação estrutural na região
de periferia da garagem em vigas e pilares, além das bases dos pilares, em função do piso de
concreto de alta resistência a ser executado e o aumento da espessura do novo piso em concreto
polido.

LeRcia relembra a flexão na viga periférica e que está gerando sobrecarga nas seteiras da parede
conRgua à área de lazer infanJl e a quadra. Explica que sua visão é de generalista e por isso optou
por não elaborar ela mesma o laudo técnico necessário para a recuperação estrutural da garagem.
Ou seja, destaca a necessidade de o serviço ser executado por equipe técnica especializada, com
estruturalista, para que sejam medidas as flechas e sejam definidos os escoramentos necessários,
além dos outros serviços.

O engenheiro então reformula sua proposta abaixando o valor do laudo técnico para R$ 3.000,00
(três mil reais), para posterior definição, com mais segurança e precisão do quanJtaJvo exato que
deverá  ser  recuperado,  além  de  determinar  os  procedimentos  referenciais  para  recuperações
futuras (termo de referência + projeto conceitual, solicitado por LeRcia, dos serviços globais). Este
documento  será  realizado  pelo  Eng.  Alberto  e  pelo  estruturalista  parceiro  da  Monte  Moryah,
idenJficando, por exemplo, quanJdade de ferragens a serem subsJtuídas e reforçadas (coladas
com adesivo epóxi), lajes compromeJdas (com flechas).

As propostas 1 e 2 do engenheiro (global e prioritária) contemplam o laudo técnico citado, que na
proposta de acompanhamento, está idenJficado separadamente (laudo + visitas). O profissional
ressalta que durante a realização do laudo, realizará testes em todos os elementos para idenJficar
o som cavo, para definição das situações que irão exigir o reforço das ferragens. Informa que já
foram idenJficados cerca de 2 pontos para subsJtuição e/ou reforço de ferragem. O engenheiro dá
a garanJa de 1 ano para os serviços executados.

2 A arquiteta destaca que esta informação já havia sido passada para a administração do condomínio, que a
princípio não concordou em executar.
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O engenheiro informa que a sua proposta de execução não contempla serviços acessórios como
reJrada de instalações hidrossanitárias e outras, para garanJr o acesso aos elementos estruturais.

Os parJcipantes fizeram uma vistoria rápida nos pontos mais críJcos da garagem.

Parte 2 – RH Engenharia (Eng. Hadley Dantas)

O síndico explica que o cenário real  para o condomínio é executar os serviços de recuperação
estrutural com a mão de obra já existente do condomínio, destacando que a proposta favorita é a
de  Acompanhamento  Técnico  (Jpo  C).  Informa  que  os  serviços  de  reJrada  de  reboco  para
posterior assentamento de revesJmento cerâmico já foram iniciados.

O  número  de  visitas  que  consta  na  proposta  de  acompanhamento  da  RH  Engenharia  é  2
visitas/semana x quanJdade de meses previstos na proposta global (3 meses).

O engenheiro informa que somente as propostas de execução (global e prioritárias – Jpos A e B)
englobam sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) frente ao CREA-BA – Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia por 5 anos, conforme legislação vigente.

Eng. Hadley informa que a proposta de acompanhamento técnico não engloba ART de execução e
que  mesmo  que  ele  acompanhe,  não  pode  garanJr  que  seja  executado  conforme  normas  e
literatura técnica,  o que significa que não exisJrá garanJa dos serviços executados. Ou seja,  a
proposta de Acompanhamento só terá ART de acompanhamento e não de execução estrutural.

O engenheiro descreve o processo de levantamento do quanJtaJvo para elaboração da proposta e
informa que os serviços prioritários e emergenciais de recuperação estrutural em pilares e vigas
foram quanJficados inicialmente em 29 m2 como consta na proposta Jpo B, mas que caso durante
a execução forem encontrados quanJtaJvo ligeiramente superior, que não incorreria em adiJvos.

Destaca contudo que outros pontos frágeis (pilares e vigas) foram idenJficados mas não constam
nessa proposta, nem recuperação em outras partes do edigcio que não a garagem. Caso se opte
em executar os serviços estruturais para todos os pontos já idenJficados em pilares e vigas, o
quanJtaJvo deverá ser aumentado no mínimo cerca de 6m2, totalizando 35m2 (quanJtaJvo de
recuperação estrutural em vigas e pilares conforme proposta Jpo A, excluindo-se as lajes).

O síndico quesJona a necessidade de emissão de NF para este serviço e o engenheiro responde
que não recomenda; ele prefere não trabalhar sem NFs por conta da fiscalização da Prefeitura e
órgãos competentes, embora esta questão possa ser ajustada em contrato.

O síndico informa a possibilidade de pagamento à vista ou em 3 vezes, para diminuir o valor global
do contrato, solicitando uma revisão do valor da RH Engenharia que está em R$ 51.700,00 (29m2

de  recuperação  estrutural  prioritária,  somente  em pilares  e  vigas,  sem intervenção  em lajes);
informa que irá discuJr esta questão com o conselho fiscal do condomínio.

O síndico quesJona os valores dos serviços diversos como a reJrada de entulhos, mobilização, e o
acompanhamento técnico. O engenheiro informa que ao final do serviço emite um relatório que
apresenta a situação antes, durante e depois dos elementos estruturais da garagem.

Em  relação  aos  prazos  de  execução,  o  engenheiro  reJfica  os  prazos  constantes  na  proposta,
informando 45 e 60 dias, para a proposta prioritária e global, respecJvamente, respeitando o fluxo
existente da garagem.

A moradora LeRcia explica que é inexistente a possibilidade de execução global da recuperação e
lembra  da  questão  da  inadequação  da  impermeabilização  do  térreo/playground,  realizada  em
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administração anterior do condomínio, que provoca danos atualmente na laje da garagem, pois
algumas lajes apresentam pontos de infiltração. O engenheiro ressalta que para não quebrar por
cima e estragar o piso já executado, pode ser executado um paliaJvo, por baixo (pela garagem).
Este serviço só está previsto na proposta global (Jpo A).

A arquiteta lembra que o condomínio deseja instaurar uma cultura de recuperação estrutural no
condomínio  e  solicita  a  Hadley  que,  caso  seja  contratado,  prepare  um  documento  de
procedimento para ser executado por equipe contratada diretamente pelo condomínio a médio e
longo prazo, conforme necessidade já idenJficada (inadequação da impermeabilização das lajes e
trabalhos posteriores, na tentaJva de solucionar os problemas de infiltração), conforme solicitado
por Sra. LeRcia em visita técnica no dia 13/04/2018.

O engenheiro dá recomendações asserJvas, ao final da reunião:

1. O  documento  de  procedimento  pode  ser  elaborado,  como  registro,  mas  que  não
recomenda que nenhum serviço de recuperação estrutural seja realizado sem o acompanhamento
técnico de engenharia e sem ART, ainda que a RH não seja a empresa vencedora da concorrência;

2. Não executar piso novo antes de recuperar estruturalmente a base dos pilares da garagem;

3. Não executar nenhum serviço de recuperação estrutural em lajes antes de sanar a falha de
impermeabilização do pavimento térreo ser resolvida.

O engenheiro concorda que não há risco de colapso iminente, mas ressalta que se o serviço não for
executado com os procedimentos técnicos, materiais e mão de obra especializada, existem riscos a
médio  e  a  longo  prazo.  A  urgência  em executar  os  serviços  consiste  na  rapidez  inerente  aos
processos de degradação estrutural  das  ferragens,  que já  estão oxidadas,  lembrando que este
problema é silencioso, embora já em curso e em estágio avançado, conforme observou nas visitas
técnicas realizadas pela RH Engenharia.

Em  visita  aos  pontos  críJcos  da  garagem,  o  engenheiro  informa  que  em  parte  dos  pilares
periféricos deverão ser realizados serviços de reforço de ferragem, com transpasse das armaduras
e subsJtuição dos estribos.

Informa também que deverá ser demolido todo o perímetro superior das seteiras, para acesso
completo à viga periférica compromeJda (conRgua à área de lazer).

O  engenheiro  sugere  o  aluguel  de  um  martelete  com  talhadeira  de  5kg  para  executar  o
apicoamento completo para reJrada de Jnta e camada superficial do reboco, como preparação
para assentamento do revesJmento.

Como encaminhamento da reunião, o síndico solicita a Marina que converse com o engenheiro na
tentaJva de diminuir o valor da proposta (valor unitário do m2) para viabilizar a obra, destacando
que o condomínio necessitará de futuras obras de recuperação estrutural.

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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