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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 50 

Data: 10/04/2017 Local: Rua Magno Valente, n 348, Cond. Edf. Jacarandá 

Participantes: Geraldo (ADM do Condomínio), Joana (arquiteta) Sr. Paulo (pedreiro) 

 

ASSUNTO PRINCIPAL: Acompanhamento da obra do bicicletário e orientações para 

revestimento 

 

1. Na ocasião foram feitas as seguintes observações acerca do bicicletário: 

 Foi feita a marcação de alturas da cerâmica branca e da cerâmica cinza, já que a 

cerâmica cinza deverá ser assentada como uma faixa larga arrodeando o ambiente e 

alinhada com as seteiras conforme planta técnica enviada anteriormente (FOTO 1). 

 Foi verificado o assentamento dos blocos de vidro tipo capelinha – permitem a troca 

de ar e a passagem de luz (FOTO 2); 

 Recobrimento da viga após tratamento de ferragens expostas (lixamento, tratamento 

epóxi, secagem e revestimento). (FOTO 3) Obs.: O tratamento das ferragens ocorreu 

no dia 07/04 e foi filmado e fotografado pelo administrador (FOTO 4 E 5) – O vídeo 

será disponibilizado na área de membros do site do Atelier Plural 

  O afastamento entre as seteiras não possuem uma medida exata, de modo que o 

acabamento precisará ser melhor estudado. Existe a opção das cerâmicas cinzas serem 

assentadas em diagonal para disfarçar a diferença de espessura (FOTO 6) porém esta 

opção irá gastar muito mais material do que o assentamento de modo tradicional 

(FOTO 7) mas precisará de ajuste nas arestas– Questão a ser resolvida até a próxima 

visita. 

 Verificação da instalação elétrica com 3 pontos de luz; 

2. Foi verificada a instalação da porta do novo acesso entre garagem e parque infantil e a 

porta da subestação. 

3. Registro fotográfico do revestimento de piso do novo acesso – Estudar possibilidade de 

rampa. 

  
FOTO 1 – Marcação da altura da região 

revestida com cerâmica branca e início da 

FOTO 2- Assentamento do bloco de vidro tipo 

capelinha 
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cinza 

  

FOTO 3 – Recobrimento da viga após 
tratamento de ferragens expostas 

FOTO 4- Foto de autoria do Sr. Geraldo com o 
lixamento da oxidação da ferragem no dia 
07/04 
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FOTO 5 –  Foto de autoria do Sr. Geraldo com 

o lixamento da oxidação da ferragem no dia 

07/04 

FOTO 6 – Opção de assentamento em 

diagonal para disfarçar as diferenças de 

medida entre as seteiras. 

  
FOTO 7 –Opção do assentamento reto, 

Comparação do tamanho da cerâmica com o 

espaçamento – Resolver arestas 

FOTO 8 – Conduítes para ponto de luz na 

entrada. 

 

 

FOTO 9 – Novas portas 
FOTO 10 –  Revestimentos dos degraus- 

propor rampa 

 


