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ANEXO I 

 

 

RELATÓRIO SOBRE CONDIÇÃO ATUAL DA OBRA – ID - 

1004557 - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua São Jerônimo, n°826, Distrito Magistério – Balneário Pinhal, RS 
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SITUAÇÃO DA OBRA: 

 A obra da quadra escolar coberta, localizada no Distrito de Magistério – Balneário 

Pinhal/RS, e objeto desse relatório, possui serviços já executados, restando para a conclusão 

desse projeto somente serviços faltantes da planilha orçamentária. 

A infraestrutura das fundações, sendo vigas e sapatas, já estão executadas. A 

superestrutura possui poucos serviços remanescentes a serem executados. A laje sobre o 

vestiário já está concluída, restando apenas pilares e vigas de concreto armado a serem 

executados na parte superior da laje, conforme os projetos. Isso fica evidenciado na foto 1. 

Em relação as paredes de vedação e painéis, boa parte já está executado também. Falta 

executar alvenaria na parte de cima do vestiário, sob a laje (foto 1), e falta também a colocação 

dos elementos vazados tipo cobogó, conforme projeto arquitetônico (foto 3). 

A cobertura, que é de estrutura de aço em arco, e possui fechamentos com telhas 

metálicas em chapas galvanizadas, precisa ser executada por completo. Os pilares de concreto 

armado, que servem de base para a sustentação dessa cobertura, já estão executados conforme 

podemos ver nas fotos 2 e 3. 

Falta instalar todas as esquadrias da obra. 

Quanto aos revestimentos das paredes, ainda existe parte do reboco a ser executada, 

principalmente nas alvenarias que ainda não foram concluídas. Os demais rebocos que possam 

ter sofrido algum tipo de degradação, devem ser reparados. Os revestimentos das paredes 

internas dos vestiários estão com grande parte já executados. Isso pode ser visto nas fotos 4 e 

5. Já os revestimentos cerâmicos das partes externas da edificação, precisam ser executados na 

sua totalidade, conforme foto 1. 

Referente aos pisos, já foram executados pisos cerâmicos nos banheiros e vestiários, 

conforme fotos 4 e 5. Faltam ser executados os pisos da quadra, e demais áreas conforme 

projetos (foto 2). 

A pintura da edificação não teve execução, devendo essa ser feita na sua totalidade. Os 

locais que possuem certa degradação, devido a intempéries, devem ser tratados antes da 

execução da pintura, para não causar eventual descolamento do revestimento. (fotos 1 e 2). 

Para as instalações hidrossanitárias, falta instalar caixa d’água, flanges, algumas 

tubulações, louças, torneiras e demais serviços. As instalações embutidas, incluindo esgoto e 

água, já estão praticamente executadas nas suas totalidades, conforme foto 5. 

Nada foi executado em relação a drenagem pluvial. 

Nas instalações elétricas, foram instalados os eletrodutos embutidos e caixas somente 

na parte dos vestiários. Cabos, tomadas, interruptores, luminárias, disjuntores, quadros de 

distribuição, eletrodutos galvanizados e luminárias na parte da cobertura e demais serviços 

ainda não foram executados (foto 5). 

Devem ser instalados ainda os itens de sistema de proteção contra incêndio e também 

o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, conforme projetos. 

Alambrados das quadras, equipamentos esportivos, barras de apoio para deficientes 

físicos nos banheiros, e acessibilidade devem ser executados conforme projeto. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL. 

 

 

Foto 1: Vista lateral da obra edificação demonstrando que fundações e quase que a totalidade da estrutura de 
concreto armado está executada. Revestimentos externos não foram ainda executados. 

 

Foto 2: Fica evidenciado que a cobertura de aço ainda não foi executada. Demonstra também que o piso da quadra 
ainda não foi executado. 
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Foto 3: Vista lateral da supraestrutura da edificação. Pilares que apoiarão a estrutura de aço da cobertura. 

 

Foto 3: Revestimentos do interior dos vestiários já executados. Cobogós ainda não foram instalados.  
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Foto 5: Revestimentos do interior dos vestiários já executados. Instalações embutidas hidrossanitárias e elétricas 
parcialmente executadas. 

 

 

Balneário Pinhal, 11 de julho de 2018 

 

 

________________________________________ 

Eng° Civil Bruno Paiva Nichele CREA/RS 208711 

 

 

 

 

 


