Objeto
Vila Itororó
N° do relatório
VIT.16

Projeto
Restauração da Vila Itororó – PRONAC 1310741
Período
Jan/2017 – Fev/2017

Sumário
Acabamentos da Casa 11 e início de execução de escadaria externa; obras nas Casas 5 e 6 com a recuperação
de fundações, coberturas e alvenarias;

Atividades Desempenhadas
Projetos de Arquitetura e Restauração:
● Levantamento das áreas comuns da Vila Itororó para projeto de acessibilidade e paisagismo
Obras de restauração – Casa 11 (relatórios anexos):
● Aplicação de massa fina nas fachadas e Emassamento de venezianas
● Instalação e amassamento de esquadrias metálicas
● Restauração de pisos de madeira
● Emassamento de alvenarias
● Montagem de quadros de força para cada apartamento
● Execução de contrapiso e impermeabilização cimentícia no pavimento -1
● Instalação de revestimento cerâmico e de piso de ladrilho hidráulico
● Instalação de rodapés
● Acabamento das caixas de passagem – águas pluviais, esgoto e caixa de gordura
● Pintura das estruturas da escadaria
● Instalação de descidas de águas pluviais na fachada.
● Decapagem das tintas da laje do pavimento -1
● Aplicação do fundo selador nas fachadas
Obras de restauração – Casas 5 e 6 (relatórios anexos):
● Execução de armação dos blocos de fundação
● Remontagem da alvenaria de embasamento da Casa 6
● Compactação com solocimento
● Execução das tesouras em madeira
● Execução de caixa de águas pluviais
● Dobra de armação das estruturas em concreto
● Remontagem da alvenaria
● Instalação das calhas e rufos da Casa 5
● Limpeza dos porões das casas
● Tratamento das trincas da Casa 5
● Correções das alvenarias das cimalhas
● Novo sistema de captação de água
● Execução da verga das esquadrias
● Desmontagem parcial da escadaria da Casa 6
● Remontagem da verga em arco da porta

Publicações:

●
●

Levantamento de imagens para finalização de edição de livro de autoria de Sarah Feldman e Ana Castro
sobre a história da Vila Itororó
Distribuição de exemplares do livro “Vila Itororó” de Benedito Lima de Toledo a instituições culturais e
visitantes do canteiro aberto.

