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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 52 

Data: 09/05/2017 Local: Rua Magno Valente, n 348, Cond. Edf. Jacarandá 

Participantes: Sr. Paulo (Pedreiro), Sr. Geraldo (administrador) Joana (arquiteta) 

 

As principais observações que surgiram no dia sobre o BICICLETÁRIO foram: 

1. Os cobogós de ventilação entre substação e bicicletário devem ser pintadas de tinta cinza 

(fofo 1); 

2. O teto deve ganhar um banho de massa e tinta branca com acabamento conhecido por 

“tinta de rolo” – O acabamento liso não é recomendado pois existem muitas rugosidades 

que será praticamente impossível deixar liso (foto 2); 

3. Elevar os pontos de luz 10cm acima para que a arandela não fique entre os limites das 

faixas (foto 3 e 4); 

4. A escada deve ter 3 espelhos com a mesma medida. Se a altura entre piso e topo da 

soleira é de 42cm, cada degrau terá altura de 14cm e neste caso o piso deve ter 30cm. – 

Qualquer dúvida, solicitar presença da arquiteta para marcação. (foto 5) 

5. Regularizar mureta do acesso para espessura de 23CM em toda sua extensão, pois do lado 

esquerdo está com 23CM (prox  à substação) e do lado direito está com 20cm. (foto 6) 

6. A Extensão do portão é de 271cm., Como a abertura do portâo será ao meio, sugiro 

encomendar 3 peças ao invés de duas para eu não haja junta no acesso então solicita-se 3 

peças, sendo a do meio 100x23cm e mais duas para as laterais 88x23cm do mesmo granito 

levigado usado na soleira do acesso à garagem. Obs: inclui margem para engaste – cortar 

na obra 

 

  
FOTO 1 – Pintar cobogós com tinta cinza FOTO 2- Pintar teto de branco 
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FOTO 3 – Elevar arandelas em 10cm FOTO 4- Elevar arandelas em 10cm 

  

FOTO 5 – Degraus devem ter mesma altura 

considerando piso acabado 

FOTO 6 – Regularizar mureta do acesso para 

espessura de 23CM em toda sua extensão 
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