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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 51 

Data: 19 e 
20/04/2017 

Local: Rua Magno Valente, n 348, Cond. Edf. Jacarandá 

Participantes: Geraldo (ADM do Condomínio), Joana (arquiteta) 

 

As principais observações que surgiram no dia foram: 

1. Sobre o bicicletário 

 Revestimento da viga de maior altura (FOTO 1) a dúvida relacionada a esta viga é se 

ela será revestida ou não. O projeto não previa revestimento cerâmico, mas no local, 

ficou decidido que o melhor acabamento será revesti-la acompanhando a parte cinza e 

a parte branca (FOTO 2) 

 .Acabamento das arestas na lateral da bloco  de vidro tipo capelinha – problema que 

foi identificado na visita anterior (FOTO 3). A sugestão foi de que as quinas fossem 

arestadas para avaliação no dia seguinte (FOTO 4) e a recomendação é que sejam 

colocadas cantoneiras de PVC do tipo embutidas cinza para cerâmica cinza e branca 

para cerâmica branca. 

 Revestimento dos pilares na lateral do portão – Na parede indicada precisa se decidir 

se o portão será feito conforme detalhamento enviado para que se realize o 

revestimento ou não. A sugestão para o melhor acabamento seria uma guarnição de 

granito ou no mínimo um filete arrodeando a lateral da cerâmica que ficará exposta 

(FOTO 5) 

 Preenchimento de parede para alinhar com a altura da parte da cerâmica branca e 

assim dar um melhor acabamento (FOTO 6) 

2. Foi feita a medição dos degraus e avaliação para a construção do acesso. (FOTO 7, 8 E 9) 

 

  

FOTO 1 – Viga bastante alta - revestir ou não? 

FOTO 2- Ficou decidido por se revestir a viga 

acompanhando a paginação – necessidade de 

comprar mais material 

BRANCO 

CINZA 
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FOTO 3 – Problema do acabamento da aresta 
em 19/04 

FOTO 4- Avaliação da quina arestada em 
20/04 – sugestão: instalar cantoneira PVC 

  

FOTO 5 – Dúvida quanto ao revestimento da 

lateral do pilar. Sugestão de filete ou 

guarnição em granito 

FOTO 6 – Preenchimento até a altura da 

cerâmica branca 
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FOTO 7 – foto do degrau FOTO 8 – Foto do degrau 

 
 


