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CONDOMÍNIO MIRANTE DO VALE 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 8 

Data: 30/01/17 e 
07/02/2017 

Local: Rua Alagoinhas, n8. Salvador Bahia 

Participantes: Adm. João e Arq.  Joana Pinheiro 

 

ASSUNTO PRINCIPAL - CONFERÊNCIA DE PINTURAS E TINTAS CONFORME APONTADAS A 

SEGUIR:  

 Foi verificada a pintura das partes brancas do Bloco 1 – Vermelho e os assentamentos 

de cerâmicas feitos até o presente momento. A hora da visita com sol a pino 

denunciou as irregularidades da alvenaria, mas por ser um prédio antigo e que a 

alvenaria já enfrentou muitas intempéries e também passou por reformas anteriores, 

faz com que o problema seja dificilmente sanado (FOTO 1). Em seguida tem a 

comparação com a parte protegida da fachada na área das escadas que mostra a 

alvenaria bem mais regular. (FOTO 2) 

 Existem muitas caixas de ar condicionado fora do padrão e fechamento de caixas feito 

de modo irregular. A sugestão é que nesse caso, todas caixas fora do padrão sejam 

removidas e a alvenaria seja regularizada (FOTO 3) 

 Solicitar à Cymaco a realização da última demão de tinta após a conclusão das 

cerâmicas incluindo principalemente a base das torres (FOTO 4)  

 Registro fotográfico da fachada com as novas cerâmicas nos pontos indicados do Bloco 

Vermelho da fachada Leste (FOTO 5) e pendência da substituição da Cerâmica 

vermelha pela petróleo (FOTO 6) 

 Registro fotográfico da fachada Norte e leste com as novas cerâmicas nos pontos 

indicados do Bloco Verde (FOTO 7) 

 Registro fotográfico da fachada Oeste com as novas cerâmicas nos pontos indicados do 

Bloco Vermelho (FOTO 8) 

 Acompanhamento do serviço de assentamento das cerâmicas na fachada Norte - 

jardim do bloco Vermelho (FOTO 9 e 10) 

 Amostragem da tinta branca usada na fachada: SUVINIL Proteção Total Acrílico 

Premium l. Lote k160345843. Validade 11/2019 (FOTO 11 e 12) 

 Imagem do rejunte cinza Grafitti que foi aprovado para todas cerâmicas em 01/02 – 

Foto enviada pela Cymaco. (FOTO 13) 

Ver fotos anexas nas páginas seguintes. 
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FOTO 1 – Situação irregular da alvenaria 
FOTO 2 – Trecho de fachada mais protegida 
e, portanto com acabamento mais regular. 

  

FOTO 3 – Caixa de ar condicionado fora do 
padrão e fechamento desnivelado e irregular 

FOTO 4– Necessidade de pintura na base da 
torre 
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FOTO 5 – Registro das novas cerâmicas 
instaladas 

FOTO 6 – (a) trecho a substituir pela 
cerâmica petróleo. (b) novas cerâmicas 
instaladas 

 

 

FOTO 7 – Registro fotográfico da fachada 

com as novas cerâmicas nos pontos 

indicados do Bloco Verde 

FOTO 8 – Registro fotográfico da fachada 

com as novas cerâmicas nos pontos 

indicados do Bloco Vermelho 
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FOTO 9 – Assentamento fachada norte bloco 

Vermelho (a) 

FOTO 10 – Assentamento fachada norte 

bloco Vermelho (b) 

  

FOTO 11 – Conferência e Registro do 

material de tinta branca aplicada (a) 

FOTO 12 – Conferência e Registro do 

material de tinta branca aplicada (a) 

  

FOTO 13 – Rejunte cinza Grafiti Aprovado 

 

 


