
 
RELATÓRIO COMPILADO DE VISITAS TÉCNICAS 

Casa Cristina Coêlho 

RVT 30/08/2018 

Código: CCR  Local: Rua Curupira, 46, Piatã - Condomínio Aldeia       
Jaguaribe, Piatã.  

 Arquiteta  
responsável: Marina Teixeira  

Data:30/08/2018  Participantes: Marina Teixeira, Ivan, Camila Mendes,      
Carpintaria Sampaio e Sr. Bené 

 
Observações/pendências  gerais: 

1. Os acabamentos dos rodapés externos precisam ser ajustados pois não estão alinhados            
(ver fotos); 

2. Cozinha: retirar o ponto de filtro, está somente isolado. Opção: compra de CAP em inox,               
para melhor acabamento.; 

3. As peças hidrossanitárias estão desprotegidas, no chão do wc01, da mesma forma que a              
da última visita realizada no dia 30/07 (ver fotos), quando foi acordada a proteção das               
louças para que não hajam novos prejuízos à proprietária; 

4. Foi verificado por Ivan a presença de cupins na parte externa da casa (parede do quarto                
2);  

5. A aduela da janela do quarto de Ivan está infestada de cupim e não serve para                
reaproveitamento; a janela existente do quarto de serviço talvez não seja reaproveitada,            
pois foi verificada a  presença de cupim; 

6. O material ideal para as ferragens das esquadrias da casa é a de inox ou a de alumínio                  
maciça (pesquisar na Casa Eloy os valores, para referência); 

 
Reunião com Carpintaria Sampaio: 

1. As portas mexicanas são mais caras, por conta disso, foi pedido dois orçamentos de              
portas internas: maciças tipo mexicana e maciças tipo lambri); 

 
2. Os Alisares serão orçados com 7 cm de largura; 

 
3. As esquadrias externas terão aduelas de 10cm, possuindo alisar apenas na parte            

interna (as fachadas não terão acabamento com alisar); 
 

4. Os montantes das esquadrias possuem 8 cm de largura; 
 

5. Os basculantes não terão peitoril em granito, será o jogo de aduelas (4 peças); 
 

6. O detalhe do peitoril, para as janelas do tipo camarão, possui um rasgo diferente das               
janelas convencionais (ver modelo para a modificação do desenho técnico), pois terá  
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roldanas e trilho embutido para o seu funcionamento (o trilho ficará fixado no rasgo              
do peitoril). Ver detalhe com Lucimar ou ir em loja de venda de esquadrias em               
madeira e solicitar modelo de peitoril para esse tipo de esquadrias. 
 

7. As esquadrias serão orçadas para vidros de espessura=6mm; 
 
Reunião com Sr. Bené: 

1. Existe um produto que retira as tintas da madeira (vende pela internet)- foi             
perguntado o nome do produto ao Sr. Bené (aguardando resposta); 

 
2. Segundo Sr. Bené, a Maçaranduba não é uma madeira adequada para as            

esquadrias, principalmente as externas, pois com o tempo ela fissura; 
 

3. Foi verificado que a madeira das portas existentes da sala é ipê; o basculante do               
wc01 possivelmente é maçaranduba (pau d'arco é da mesma família do ipê            
champagne); 

 
4. Sr. Bene sugeriu assentar as soleiras em granito antes das aduelas, pois dessa             

maneira o profissional que fosse instalar as soleiras teria espaço para trabalhar e             
não precisaria cortar o piso ou danificar as aduelas instaladas. Por conta disso, foi              
acordado que iria priorizar marcar com o profissional das soleiras para medição final,             
para visitar a obra, quando o Sr. Bené estivesse presente na mesma, para que fosse               
possível fazer os ajustes. 

5. Em relação às portas com estruturas mais pesadas, ele disse que normalmente ela             
sai do alinhamento (despenca), então é necessário que se tenha o cuidado de fazer              
uma manutenção. O modelo de portas do tipo mexicana seria a mais adequada, pois              
ela dificilmente sai do alinhamento, como o caso das de lambri; 

 
6. Segundo o Sr. Bené, não é adequado reaproveitar as janelas venezianas existentes            

para fazer portas, pois por conta da emenda perde-se a segurança e as janelas iriam               
fugir do padrão. Ele aconselhou que essas janelas só podem ser reutilizadas para             
essa mesma função; 

 
7. Porta do quarto 1: o modelo de porta que funciona como janela (como a atual do                

quarto 01) não garante segurança por conta da quantidade de ferrolhos; 
 

8. A porta existente no quarto de serviço (mexicana), pode ser reaproveitada ( 70 cm x               
2,07 m). A porta mexicana, que está desinstalada e guardada no quarto de serviço,              
está um pouco danificada e para ser consertada deve ser feita na madeireira, pois lá               
possui a máquina para "prender" a madeira ( altura da folha 2,055m); Foi solicitado              
ao Sr. Bené que ele montasse uma oficina em obra com a solução de aluguel de                
máquinas (aguardando a resposta). 
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ANEXO - Imagens: 
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RVT 30/07/2018 
Código: CCR  Local: Rua Curupira, 46, Piatã - Condomínio Aldeia       

Jaguaribe, Piatã.  
 Arquiteta  

responsável: Marina Teixeira  
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Data:30/07/2018  Participantes: Marina Teixeira, Camila Mendes e      
Portugal 

 
Observações/pendências  gerais: 
1. Proteger as louças sanitárias novas que estão em obra; 
2. proteger pisos e revestimentos que estão em obra; 
3. troca do espelhos e acabamento de elétrica, para a linha da tramontina que não tenha                
parafuso na parte frontal (linha Lux que é vendida na elétrica capital) 
4. Rever contrapiso x acabamento das paredes. Ex: área de serviço, garagem, varandas 
5. MARINA: finalizar lista de compras: esquadrias - marcos das portas internas; 2.             
Quantitativos de tubulação de gás; 3. ralos lineares. Email enviado em 10/08/2018 para Ivan              
e Portugal, aguardando retorno/resolução. 
 

 

 

 

 

 

 

RVT 14/06/2018 e 21/06/2018 
Código: CCR  Local: Rua Curupira, 46, Piatã - Condomínio Aldeia       

Jaguaribe, Piatã.  
 Arquiteta  

responsável: Marina Teixeira  

Data:14/06/2018 e 21/06/2018 Participantes: Marina Teixeira, Camila Mendes,     
Portugal, Edmilson, Ivan e Dona Cristina 

 
Observações/pendências  gerais: 
1. Todas as demolições, apontadas pelo projeto, serão executadas na primeira etapa da             
obra - no dia 21/06 foi verificado que algumas demolições e arestamentos já foram              
realizados  
 
2. Escada e o Quarto 1, serão executados na etapa 2 da obra -Vai se isolar a área da                   
escada com madeirite para que não ocorra problemas de demolição posteriormente. 
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Vão ser deixadas as esperas das instalações elétricas da escada para serem concluídas             
depois (Etapa 2) 
 
3. Foram medidas algumas esquadrias que já foram arestadas e isso significa que já pode               
ser chamado o carpinteiro da própria madeireira que vende as esquadrias, para que ele              
possa medir os vãos e as esquadrias já serem definidas - ficou faltando a medida do quarto                 
1, pois estava inacessível para o cadastro 
 
4. A caixa de disjuntores da cozinha será relocada para a garagem  
 
5. Foram confirmados os pontos elétricos da cozinha, que terão 1,27m de altura (pontos              
altos).  
 
6. É necessária a definição do modelo de geladeira para que os pontos de elétrica sejam                
liberados para Portugal executar. 
 
7. Ficou acordado a altura dos pontos de água e esgoto da cozinha, sendo que a altura do                  
ponto de esgoto terá 60cm (medida padrão, de acordo com Portugal) e os pontos do               
triturador vão ter 45 cm de altura do piso, conforme a norma técnica do triturador Evolution                
100 - Insinkerator 
 
8. Serão realizados testes de sifão, conforme a altura da bancada projetada  
 
9. Um dos pontos de filtro existente será cadastrado, para verificar se há a possibilidade de                
se aproveitar esse ponto para a instalação da máquina de lava louças (14/06) - O ponto de                 
filtro foi verificado com Portugal, no dia 21/06, e foi acordado que permanecerá no mesmo               
local indicado pelo projeto, sofrendo alterações apenas nas alturas. 
O ponto de água para o lava-louças terá 60 cm de altura do piso (alinhado com a altura                  
padrão do ponto de esgoto) e o ponto de esgoto do lava-louças terá 45 cm de altura do piso                   
(alinhado a altura do ponto de esgoto do triturador). Os demais pontos de filtro serão               
retirados, permanecendo na bancada apenas o filtro da torneira DECA. 
O ponto de filtro existente, localizado na área seca da bancada, será relocado para a               
circulação da área de serviço. 
 
10. WC 01 e WC02 - foi acordado a instalação de ralos lineares, mas o desenho técnico                 
será atualizado para que seja feita a execução em obra 
 
11. Foi verificado que a proposta elétrica dos WC já podem ser executadas 
 
12. O chuveiro externo (circulação do fundo) será relocado e o seu sistema de drenagem               
será ainda definido 
 
13. Portugal irá deixar uma encanação de espera, referente a instalação de gás direta. Após               
isso ser feito, o desenho técnico será atualizado de acordo com as dimensões da obra 
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14. No dia 21/06 foi verificada a área externa da casa para tentar definir a melhor passagem                 
para a espera da tubulação de gás. Foi definido que a passagem da elétrica pode ser em                 
uma altura de 1,50 m ou até mais, tanto para fugir da umidade do piso da área externa                  
quanto para garantir um ponto novo de água (que seria uma torneira de jardim na parede da                 
garagem) - Portugal ficou de olhar isso! 
Existe um problema relacionado a um rapaz da Embasa, que afirmou que existe um gato de                
água. Portugal ficou de ver isso com Ivan, pois ele resolveu anteriormente alguns problemas              
relacionados a Embasa.  
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