
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Edifício  Jaícarand,o  Rua  Magno  Valenteo  348.  Pitubáa.  -  Obájetoo
Mobáilização iniícial para reforma de garagemArquiteta respons,velo 

Marina Teixeira
Data: 08/03/2018 Participantes:

Marina TeixeiraDuração: 4h

Foram feitas as seguintes obáservaçõeso 
 Foram realizadas medições para elabáoração de novos detalhes-tpoo íconforme tpologia

das paredes;
 Conversei ícom Sr. Pauloo pormenorizando a listagem dos serviços de parede e teto. Ele

avaliou  que  a  parte  de  aícabáamento  fnal  pode  ser  feita  mesmo  ícom  os  ícarros
estaícionadoso  se  for  o  ícasoo  pois  não  é  possível  prever  ícom  preícisão  os  prazos  de
fnalização dos serviços;

 Sr.  Paulo  informou  que  as  tubáulações  estão  pesadaso  ícheias  de  resto  de  obára.  Esta
informação preícisa ser alinhada ícom a administraçãoo que afrmou que a limpeza foi feita
após a obára do piso;

 A arquiteta informou ao síndiíco e a moradora Letícia da neícessidade de atualização do
ícadastro íconstatada em visita;  (Cobáogós sala dos funícion,rios;  Porta met,liíca de saída
para parque infantl/báiíciíclet,rio; Cotas de nível; Pontos elétriícoso ícaixas de eletriícidadeo
medidoreso  prumadaso  etíc.;  Prumadas  de  esgoto;  Extntores  de  inícêndio;  Caixas  de
gordurao de passagemo etíc. (piso); Tubáulações de p,ra raios (piso); Diferenças entre pilares
altos e pilaretes de proteção das tubáulações (exemploo parede ícega ícontgua a sala dos
funícion,rios);  Indiícação de pisos e símbáolos ("sobáe") da esícada; Traves reguladoras de
fluxos  (exemploo  próximas  a  parede  de  ícarrinhos  de  merícado);  Juntas  de  dilatação
existentes; Lumin,rias e elementos de sinalização) - (o email ícom a soliícitação foi enviado
hojeo estou aguardando retorno da Pr,xis);

 Foi  íconstatada  tambáém em  visita  a  neícessidade  de  envolver  engenheiros  íconsultores
(estruturalista e de instalações)o para não inícorrermos em equívoícoso em questões que
fogem  ao  esícopo  de  arquitetura.  Além  dissoo  preícisaremos  íconfrmar  a  tulização  de
materiais  e  téícniícas  de  reparos  das  infltrações  e  questões  estruturaiso  além  de
orientações tambáém para a raícionalização das instalações;

 Destaíco a neícessidade de agendamento de uma reunião entre Equipe de Arquitetura e
Administração  do  ícondomínioo  ícom  a  presença  da  Sra.  Letíciao  para  ajustarmos  as
neícessidades e prioridades do Condomínio Jaícarand,o íconsiderando horizontes de ícurtoo
médio e longo prazo (próximas ações após a reforma da garagemo para planejamento do
Atelier Plural e para melhor tomada de deícisões do ícondomínio).

 Aindao sugiro a elabáoração de pareícer téícniíco de engenheiro estruturalo para registro da
situação da parede ícontgua à pisícina do ícondomínioo para disputa judiícial. Nestes ícasoso o
registro das informações é báastante importante;
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FOTO 1  – Material de obára que deve ser reloícadoo 
para espaço protegido da íchuva.

FOTO 2 – parede ícontgua a portão de saídao a ser 
desícasícada e reícompostao para báom aícabáamento.

FOTO 3 – Parede ícom infltração a ser reícomposta 
(íconfrmar resolução defnitva da infltração após 
desícasícar parede)

FOTO 4 – Exemplo de tubáulações instaladas fora do 
prumoo ícontribáuindo para o aspeícto desordenado da 
garagem
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FOTO 5  – Sugidades que se aícumulam nas superfícies 
mais horizontais e reentrânícias das paredes da 
garagem.

FOTO 6 – Instalações a serem raícionalizadas e 
ortogonalizadas (fluxoso ícruzamentos e “báarrigas”)

FOTO  7 – Exemplo de sinalização a ser 
organizada/refeita e piso do hall a ser troícado (granito
ícinza ícorumbá,)

FOTO 8 – Patologia da laje/solução a ser verifícada 
ícom estruturalista
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FOTO  9 – Exemplo de treícho de pilar ícom ferragem 
exposta a ser reícuperada

FOTO 10 – Exemplo de ícaixa/tampa/visita/informações
a serem ícomplementadas em ícadastro

FOTO 11– Exemplo de  tubáulações/instalações a 
serem ajustadas

FOTO 12 – Exemplo de parede ícom desícolamento de 
pintura e rebáoíco
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FOTO 13 – Exemplo de tubáulações/instalações 
aparentes a serem ajustadas

FOTO 14 – Exemplo de tubáulações/instalações 
aparentes a serem ajustadas/raícionalizadas/limpas
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CRONOGRAMA (versão de 09/03/2018)

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecesso
ra

%
Conclusão Observações

1 Mobilização Incial 45 dias 05/02/18 13/04/18 13,00%
1.1 Aprovação Assembleia 1 dia 06/02/18 06/02/18 100,00% OK

1.2 Reunião de planejamento Mobilização
Inicial e Concretagem Piso 1 dia 20/02/18 20/02/18 100,00% OK

1.3 Preparo da ATA com registro em 
cartório 5 dias 21/02/18 27/02/18 3 100,00% OK. Ata registrada e recebida em 

07/03/2018.

1.4 Ligar estacionamento do hospital da 
Bahia

1 dia 05/02/18 05/02/18 95,00%

Elaborar lista de condôminos 
interessados e fechamento de 
proposta/contrato. Qual o envolvimento 
do condomínio/administração 
(excluindo-se a parte fnanceiraa) É 
necessário algum controle) Tarefa sob 
responsabilidade da administração do 
condomínio.

1.5 Preparo e divulgação da circular de 
esvaziamento de objetos 5 dias 28/02/18 06/03/18 4 100,00% OK

1.6 VT Equipe de Arquitetura para 
complementação de quanttatvos 1 dia 08/03/18 08/03/18 100,00% OK

1.7 Recebimento de minuta de contrato 
da Minas Piso 1 dia 08/03/18 08/03/18 100,00% Modelo/minuta recebida em 08/03.

1.8 Complementação de Cadastro (Práxisa 7 dias 12/03/18 20/03/18 0,00%

Solicitação enviada em 09/03, 
aguardando retorno e confrmação do 
prazo. Possível VT em 13/03 ou na 
semana de 12 a 16/03 para ajustes fnais 
do cadastro.

1.9 Obtenção de Alvará/Licença na 
prefeitura

5 dias 12/03/18 16/03/18 10,00% Tarefa sob a responsabilidade do 
condomínio/administração, que poderá 
atvar a equipe de arquitetura, caso haja 



algum entrave técnico.

1.10

VT Equipe de Arquitetura para 
complementação de cadastro; visita 
nas áreas internas (funcionários e 
técnicas, para verifcação das 
condições atuais destes ambientes

1 dia 13/03/18 13/03/18 10,00% Data a confrmar, aguardando retorno 
Práxis

1.11
VT Equipe de Arquitetura e Engenharia
(patologias e instalaçõesa 2 dias 13/03/18 14/03/18 10,00%

VT a agendar, aguardando autorização. 
VT com estruturalista pré-agendada pra 
13/03 (manhãa. Estamos em busca de um
engenheiro de instalações, pois o nosso 
parceiro foi morar fora do país.

1.12

VT da Equipe de Arquitetura para 
dúvidas técnicas dos condôminos 
sobre o projeto/execução da obra da 
garagem (piso, parede e tetoa

1 dia 13/03/18 13/03/18 10,00% VT agendada.

1.13
VT para conferência de todas as caixas 
e calhas a serem executadas (para 
orçamento de carpintariaa

1 dia 21/03/18 21/03/18 9 0,00%
Conferência/quanttatvo será 
realizada/elaborada a partr do cadastro 
complementado.

1.14
Elaboração de novos Orçamentos 
(Laboratoralista, Carpintaria, materiais
e equipamentosa

5 dias 15/03/18 21/03/18 11 5,00%
Em andamento. Aguardando indicações 
de Minas Piso e retorno dos 
fornecedores.

1.15

Contratação das Empresas e MO 
(Minas, Paulo, Carpinteiro, entulho, 
equipamentos, laboratoralista, etc...a - 
todos MO

15 dias 28/02/18 29/03/18 8 5,00% Em andamento; modelo recebido em 
08/03.

1.16
Recebimento das Informações da 
Minas Piso para complementação de 
quanttatvos e orçamentos

5 dias 21/03/18 27/03/18 9 0,00%

Aguardando informações. Email 
reenviado em 09/03/18 com listagem 
atualizada. Parte das informações só 
poderão ser elaboradas após a 
complementação do cadastro.

1.17 Refazimento e envio dos Quanttatvos
com opção revestmento até maior 

5 dias 23/03/18 29/03/18 9 25,00% Em andamento. Elaboração de novos 
detalhes-tpo, considerando aumento da 



altura (conforme sugestão de Bastosa

cota de nível em 5cm (acordado entre a 
equipe de Arquitetura e Minas Pisoa. É 
preciso validar essa solução (piso sobre 
piso existente, sem demoliçãoa com o 
engenheiro estruturalista.

1.18

Primeira compra e recebimento dos 
materiais (madeira, concreto, o que 
mais) Receber informações de Minas 
Piso e Sr. Pauloa

5 dias 02/04/18 06/04/18 18 0,00%

1.19
Complementação de Orçamento 
Preliminar 10 dias 22/03/18 05/04/18 15 0,00%

Complementação a partr das VT de 
estruturalista e engenheiro de 
instalações.

1.20 VT Equipe de Arquitetura com 
Carpinteiro (fornecedor escolhidoa 1 dia 21/03/18 21/03/18 9 0,00% Aguardando complementação de 

cadastro.

1.21 Esvaziamento da Garagem de Carros e 
objetos 10 dias 29/03/18 13/04/18 16 0,00%

Em andamento. Tarefa sob 
responsabilidade da administração do 
condomínio.

1.22 Acordar tarefas e razionalização das 
instalações (elaborar esquemaa

5 dias 22/03/18 28/03/18 14 0,00%

1.23 Últma compra e recebimento dos 
materiais

10 dias 02/04/18 13/04/18 18 0,00%

1.24 VT Reunião de ajustes entre equipes 
(arquitetura, Minas Piso e Pauloa 1 dia 26/03/18 26/03/18 0,00%

Data sugerida pela equipe de arquitetura,
a confrmar conforme andamento das 
tarefas e disponibilidade das partes, 
inclusive engenheiros.

2 Execução parede e Teto (etapa 1 - 
antes da concretagem)

10 dias 29/03/18 13/04/18 16 0,00% Após a VT de 08/03/18, sugerimos que a
equipe de Parede e teto inicie os 
trabalhos na últma semana de 
março/primeira semana de abril, 
executando a abertura das frentes de 
resolução de infltração e estruturas. 
Confrmar prazos e durações c/ Paulo 



(email)

2.1
Abertura de Calhas, caixas, etc. para 
limpeza e dedetzação 1 dia 29/03/18 02/04/18 16 0,00%

O carpinteiro poderá ser acionado para já
começar as formas. Verifcar 
viabilidade/disponibilidade.

2.2

 Dedetzação e limpeza das fossas, 
tanques, caixas de passagem e 
tubulações, quando da abertura das 
calhas para refazimento das tampas

2 dias 29/03/18 03/04/18 0,00%

Sr. Paulo informou que as tubulações 
estão "pesadas" e devem ser limpas. 
Geraldo e Bastos afrmam que a limpeza 
já foi feita. É preciso alinhar a questão. 
Sugerimos aproveitar a obra pra limpar e 
dedetzar a garagem, inclusive áreas 
técnicas e internas.

2.3

Descascar concreto próximo às 
armações aparentes e oxidadas e 
passar produto reparador (paredes e 
pilaresa

3 dias 29/03/18 04/04/18 0,00%
Confrmar material de recuperação das 
ferragens com estruturalista (Sr. Paulo 
sugeriu resina epóxia.

2.4
Descascar concreto próximo às 
armações aparentes e oxidadas e 
passar produto reparador (tetoa

8 dias 03/04/18 13/04/18 28 0,00%
Confrmar material de recuperação das 
ferragens

2.5
 Descascar parede com infltração da 
jardineira (próximo ao acesso da 
garagema

5 dias 29/03/18 06/04/18 0,00% Verifcar solução com o estruturalista, VT 
agendada pra 13/03 (manhãa

2.6
 Descascar paredes com reboco e 
pintura fofa 3 dias 29/03/18 04/04/18 0,00%

Observação: deixar todas as "pesquisas" 
abertas, para fechamento somente após 
a concretagem.

2.7 Apicoamento das paredes a serem 
revestdas em cerâmica (demoliçõesa 5 dias 29/03/18 06/04/18 0,00%

2.8 Demolição dos pisos dos Halls A e B 3 dias 29/03/18 04/04/18 0,00%

2.9 VT Equipe de Arquitetura e Engenharia
(patologias e instalaçõesa

2 dias 06/04/18 10/04/18 31 0,00% VT a agendar, para verifcação da 
execução

3 Execução do piso em concreto 40 dias 13/04/18 14/06/18 22 0,00%

3.1 Chegada do maquinário da 
concretagem (na noite anteriora 1 dia 16/04/18 16/04/18 35 0,00%



3.2 Carpinteiro dia 1 para formas (VT 
Equipe Arquiteturaa 2 dias 13/04/18 17/04/18 22 0,00%

3.3 Execução das tampas de caixa de visita
e calhas de drenagem (5/5ma 5 dias 17/04/18 24/04/18 38 0,00%

3.4 Dia 2: Início de Concretagem  (VT 
Equipe Arquiteturaa 8 dias 17/04/18 27/04/18 38 0,00%

3.5 Cura do concreto 30 dias 27/04/18 14/06/18 40 0,00% Equipe Minas Piso: molhação das 
superfcies e controle

3.6 VT Equipe de Arquitetura e 
Laboratoralista 1 dia 13/04/18 16/04/18 0,00% Ajustar data com Minas Piso

3.7
Abertura das juntas de dilatação, 
conforme esquema acordado entre 
Equipe Arquitetura e Minas Piso

10 dias 08/05/18 22/05/18 40TI+5 dias 0,00%

Aguardando recebimento do esquema 
proposto pela Minas Piso, para ajusete. 
Com a necessidade de complementação 
do cadastro, a tarefa está em stand by.

3.8

VT equipe de Arquitetura para vistoria 
e proteção completa dos pisos 
executados e informação sobre as 
recomendações, defnição de fuxos e 
estocagem de material/canteiro de 
obras

1 dia 22/05/18 23/05/18 43 0,00% Acordo entre equipes arquitetura, Minas 
Piso e Paulo

4 Execução parede; Teto e piso dos 
Halls (etapa 2 - após a concretagem) 26 dias 27/04/18 08/06/18 40 0,00%

Em visita técnica de 08/03/18 Sr. Paulo 
informou que essa parte poderá se 
estender, para garantr a execução de 
um bom acabamento. Por isso, optamos
por antecipar a parte das infltrações, 
estruturas e etc.

4.1 Recobrir trechos recuperados da 
armação/infltrações 3 dias 23/05/18 28/05/18 44 0,00%

4.2

Complementação e regularização das 
alturas dos pilaretes e pilares 
(proteção das tubulaçõesa até h=1.20 
(ma

5 dias 27/04/18 08/05/18 0,00% Serviço a confrmar, ver com Letcia



4.3
Instalação de Piso de granito cinza 
corumbá (Halls A e Ba 10 dias 23/05/18 08/06/18 44 0,00%

Projeto dos Halls está indefnido (os 
revestmentos serão trocados)a. Sugiro 
pelo menos refazimento dos 
rejuntamentos e troca das ftas em 
alumínio e ajustes da sinalização 

4.4 Regularização de superfcies (paredesa 
a serem pintadas

5 dias 27/04/18 08/05/18 0,00%

4.5 Execução de revestmento Cerâmico 
Branco em Paredes (Fiadas 1 e 2a

15 dias 27/04/18 22/05/18 40 0,00%

4.6 Execução de flete cerâmico preto e 
amarelo

15 dias 27/04/18 22/05/18 0,00%

4.7 Execução de revestmento Cerâmico 
Branco em Paredes (Fiada 3a

5 dias 27/04/18 08/05/18 0,00%

4.8 Pintura das paredes (tnta brancaa 20 dias 27/04/18 29/05/18 22TI+5 dias 0,00%
4.9 Pintura dos pilaretes (amareloa 5 dias 27/04/18 08/05/18 0,00%

4.10 Pintura dos pilares inteiros, conforme 
detalhe tpo (branco, preto e amareloa

10 dias 27/04/18 15/05/18 0,00%

4.11 Pintura do teto em acabamento 
"rústco"

15 dias 27/04/18 22/05/18 40TI-4 dias 0,00%

4.12
Racionalização e ajustes das 
tubulações, instalações de 
braçadeiras, etc.

10 dias 08/05/18 22/05/18 49 0,00%
Conforme esquema proposto pelo 
Engenheiro de Instalações

4.13 Pintura das tubulações 5 dias 27/04/18 08/05/18 0,00%

4.14 Pintura do piso para demarcação de 
vagas

5 dias 07/05/18 11/05/18 0,00%

4.15 Limpeza de Luminárias e Lâmpadas 2 dias 22/05/18 24/05/18 56 0,00%
Objetvo: aumentar a qualidade da 
iluminação, com baixo custo. Tentaremos
evitar novos pontos de luz.

4.16 Limpeza Final 3 dias 14/06/18 19/06/18 36 0,00%
4.17 Entrega da Obra 1 dia 19/06/18 20/06/18 61 0,00%



RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 13/03/18 Participantes: Eng. Roberto Azevedo e Arq. Marina Teixeira
Duração: 1:30h  (9h  às
10:30h)

Foram feitas as seguintes observações:

1. Foi providenciada a visita do engenheiro estruturalista uma vez que, em sua segunda visita à 
garagem do Jacarandá, a arquiteta identicou signiicatvos pontos de iniltraaão e fragilidades
dos elementos estruturais. A visita então foi agendada com um engenheiro parceiro do Atelier 
Plural, que se comprometeu em visitar o local (sem custos para a primeira visita, contudo sem 
gerar produtos como relatórios, pareceres ou laudos técnicos) para avaliaaão preliminar da 
garagem;

2. A arquiteta validou então, durante esta visita, a sua sugestão inicial de que seja contratado o
acompanhamento  de  obra  de  um  engenheiro  habilitado  (sendo  perito  em  estruturas  ou
mesmo um engenheiro civil com experiência em obras deste porte), para orientaaão da mão
de  obra  (recuperaaão  estrutural,  piso,  parede  e  teto)  e  inspeaão  regular  da  obra  com
frequência a deinir. Durante a visita icou comprovado que a obra possui serviaos que fogem
do escopo da disciplina de Arquitetura, e isso deverá ser levado em conta pela Comissão de
Obras, para encaminhamentos;

3. A rigor, seria necessária a elaboraaão de um laudo técnico/perícia estrutural do edifcio e em
especial da garagem (lajes, vigas e pilares), para registro da situaaão atual e para certicar a
adequaaão  das  resoluaões  técnicas  e  de  execuaão  a  serem  aplicadas  na  obra  prevista.
Contudo, conforme airmado pelo síndico, esta questão deverá ser levada para a comissão de
obras para resoluaão e deliberaaão coletva. Foi solicitada uma proposta para o engenheiro
Roberto Azevedo do serviao citado;

4. Como parecer geral, o engenheiro airmou que não há risco de colapso imediato da estrutura,
mas  que  todos  os  elementos  estruturais  estão  bastante  comprometdos  e  devem  ser
averiguados e todos os serviaos executados com acompanhamento de engenheiro habilitado.
Caso não sejam seguidas as orientaaões técnicas de engenharia/estrutura o maior risco será a
perda do investmento realizado na garagem (gastos com material, mão de obra, já levantados
em oraamento preliminar) a curto prazo e a médio/longo prazo, o colapso da estrutura;

5. O engenheiro sugeriu solicitar/questonar a Minas Piso as informaaões abaixo:
5.1.  Tempo de garanta dado pela empresa executora do piso em concreto. A sua proposta

informa 1 ano de garanta, que foi considerado pouco tempo para o tpo de serviao;
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5.2. Resistência baixa de piso com  espessura inal de apenas 5 cm, funcionando como uma
espécie de contrapiso;

5.3. Descriaão da técnica a ser utlizada para execuaão  piso sobre piso, funcionando como
uma espécie de contrapiso. A arquiteta informou que, segundo relatórios e memórias
anteriores, não será executada fresagem no piso existente;

5.4. Qual a especiicaaão da tela/malha do novo piso (tela pop)).

6. Sugere realizar oraamentos na Engepiso (Raimundo Dórea) e Itadur (Flávia Franco);

7. Questões identicadas pelo engenheiro durante a visita:
7.1. Comprometmento da grande maioria  dos pilares  periféricos,  inclusive  vigas,  e  alguns

trechos de pilares centrais, o que exige soluaões caso a caso e acompanhamento técnico
de engenharia na execuaão da obra, ainda que o condomínio opte por não elaborar um
laudo  técnico  de  estruturas  da  situaaão  atual,  o  que  não  seria  recomendado.  Cabe
destacar que as soluaões, materiais e técnicas são diferentes, a cada caso (exemplo: viga
e  pilar;  pilar  periférico  e  pilar  central;  viga  periférica  e  vigas  centrais),  devendo ser,
inclusive,  prevista  o  escoramento da estrutura  em alguns  trechos,  uma vez que será
necessário  o  descolamento  de  grandes  trechos  do  recobrimento  das  ferragens,  para
executar a recuperaaão;

7.2. Apesar de os pilares terem sido executados com bom recobrimento das ferragens pela
construtora  do  edifcio  Jacarandá,  as  issuras  encontradas  são  de  grande  dimensão,
especialmente nos pilares periféricos, o que demonstra que a situaaão de degradaaão
estrutural não é recente;

7.3. Alguns reparos já  foram anteriormente executados em issuras e trincas da laje (face
inferior)  da  garagem,  realizadas  com  material  não  identicado  (Ver  foto  01).
Posteriormente o síndico e o administrador informou que o serviao fora realizado em
mês/ano  pela  HC  Engenharia.  O  serviao  de  impermeabilizaaão  da  laje  do
térreo/playground foi executado por cima – face superior da laje; e na face inferior – teto
da  garagem  foi  injetado  um  polímero  a  ser  identicado/buscar  informaaão  na  HC
Engenharia).  O  material  utlizado  (polímero)  apresenta  gotas/gotejamento  inerte,
devendo ser investgada sua adequaaão;

7.4. Existem vigas estruturais com mais de 3 pontos já tratados anteriormente, mas não foi
identicada boa técnica ou registro das técnicas utlizadas na realizaaão destes serviaos
de recuperaaão estrutural (existe uma variedade de soluaões num mesmo elemento, ou
novos  pontos  aparentes  com  fragilidades),  o  que  compromete  de  maneira  geral  a
integridade das estruturas;

7.5. A viga dupla existente próxima à saída ao ser executado algum serviao de recuperaaão
estrutural anterior,  teve sua junta de dilataaão fechada (entre vigas), o que denota, a
princípio,  a  incompatbilidade  da  técnica  utlizada  na  execuaão  com  a  técnica
recomendada pela literatura;

7.6. Foram identicados, pelo lado de fora (área de lazer) juntas de dilataaão com trechos sem
Tarucel (ou instalaaão inadequada) e com mastques comprometdos (este material deve
ser trocado a cada 10 ou 15 anos). Ou seja, os pilares estão comprometdos e devem ser
recuperados não só pelo lado de dentro (garagem), mas também pelo lado de fora;

7.7. Nos trechos de entrada e saída da garagem as paredes externas foram revestdas em
cerâmica  para  “esconder”  as  iniltraaões,  estas  icando  aparentes  apenas  pelo  lado
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interno da garagem. As cerâmicas dos canteiros e foreiras já estão com grandes trechos
de descolamento (ver fotos 2 a 5).  As paredes que são contguas às  foreiras  a rigor
deveriam  ter  sido  executadas  como  contenaões  e  não  como  alvenarias  de  vedaaão,
evitando iniltraaões e problemas estruturais como os que ora se evidenciam;

7.8. Necessidade  de  utlizaaão  de  material  adequado  para  a  recuperaaão  das  ferragens
oxidadas e expostas. Ele não recomenda a utlizaaão da Resina Epóxi, conforme indicado
pelo Sr. Paulo (executor escolhido para os serviaos de teto e paredes da garagem de teto)
e sim um Primmer a base de zinco (sugestão: ARMATEC ZN da marca Vedacit, ou similar
vendido em galão de 3,6 litros, lata de 900 ml ou balde de 18 litros), aplicado com pincel
ou pistola, que somente poderá ser quanticado após a abertura de todos os trechos
comprometdos. As recomendaaões do fabricante devem ser observadas com relaaão ao
tempo de preparo, tempo de aplicaaão e número de demãos recomendadas;

7.9. Caso não seja feita uma pesquisa apurada das fragilidades estruturais para tratamento
correto e não seja executada a recuperaaão estrutural dos trechos comprometdos e das
paredes com iniltraaões, conforme boa técnica indicada por engenheiro estruturalista
para cada elemento, existrá o risco de descolamento/desplacamento da nova cerâmica
assentada, risco de acidentes por trincas e cerâmicas rachadas e, em últma instância, a
perda do investmento realizado pelo condomínio nesta obra.

8. Recomendações Gerais
8.1. Para execuaão do revestmento, além da recuperaaão estrutural, será necessário retrar

por completo a tnta existente e o reboco, para não comprometer o assentamento das
cerâmicas  e  a  durabilidade/garanta dos serviaos  de acabamento.  Não será  suiciente
apicoar, mantendo o acabamento/tnta/reboco existente;

8.2. Deverá ser realizada lavagem de todas as superfcies/paredes remanescentes da garagem
(aquelas  que  não  forem  abertas  para  pesquisa  de  recuperaaão  estrutural)  com
equipamento de alta pressão e/ou com água aditvada com hipoclorito de sódio (ou sem
diluiaão, a deinir  in loco) com o objetvo de retrar toda a microfora e as impurezas,
poluiaão e toda sujeira existente, antes da aplicaaão dos acabamentos;

8.3. Revisão de todas as superfcies externas em concreto para detectarmos: trincas, issuras,
desagregaaões, armaduras expostas oxidadas e outras patologias que possam ocorrer nas
estruturas de concreto existentes;

8.4. Recomposiaão com argamassa mista de cimento, areia e aditvo impermeabilizante nas 
áreas daniicadas por iniltraaão;

8.5. Nas áreas a serem revestdas, utlizar argamassa industrializada tpo AC-II e rejuntadas 
com rejunte tpo II;

8.6. Executar nos revestmentos cerâmicos juntas de movimentaaão a cada 6 metros vertcais,
preenchidas com corpo de apoio e selante de poliuretano, para evitar o desplacamento;

8.7. Recomposiaão do concerto demolido nos elementos estruturais com grout tpo TIX, 
argamassa Tixotrópica de alto rendimento, apropriada para reparos em concretos. Sendo 
necessário, o acabamento será feito com argamassa mista de cimento, areia e aditvo 
acrílico.
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9. Recuperação Estrutural (recomendações/etapas/passo a passo preliminar/geral):

9.1. Identicaaão e escoramento dos pontos frágeis (veriicar especialmente os pilares e vigas
periféricos);

9.2. Bater com martelo em todos os elementos estruturais (pilares, vigas e lajes) buscando
som  cavo  para  retrada  e  exposiaão  completa  do  recobrimento/concreto  envolvente,
eventualmente  já  desagregado,  nos  trechos  de  reboco  e  estrutura  comprometda
(armaduras  comprometdas  por  oxidaaão  e  corrosão)  –  deixar  aberto  para  a  vistoria
técnica da equipe de engenharia;

9.3. Lixamento  manual  (realizado  energicamente)  ou  mecânico  das  armaduras  oxidadas  e
limpeza, com escova de aao, conforme o caso (a ser analisado para evitarmos riscar o
concreto), nos locais onde o verniz (se existente) estver descascando ou apresentando
outro tpo de patologia. Esta operaaão de limpeza tem por objetvo remover a camada de
óxido  solta  ou  semisolta  do  contorno da barra.  Objetvo:  interromper  o  processo de
desagregaaão (trincas e issuras) causadas pela oxidaaão das armaduras, que aumentam
seu diâmetro em até sete vezes;

9.4. Escariicaaão com ponteira de aao para remoaão do concreto desagregado e retrada da
caliaa resultante;

9.5. Aplicaaão (mínimo de duas demãos, ver recomendaaões do fabricante) de primer rico em
cromato de zinco (Armatec ou similar), revestmento inibidor da corrosão, bicomponente,
de grande aderência, para proteaão por passivaaão e barreira das armaduras contra o
ataque  da  carbonataaão,  cloretos,  águas  agressivas  e  outros  agentes  externos.  Entre
outros  fatores,  as  estruturas  de  concreto  com recobrimento  das  ferragens  deiciente
permite a passagem de água e oxigênio dando início ao processo de corrosão;

9.6. Nas áreas onde eventualmente a ferragem apresentar um excessivo processo de corrosão
com diminuiaão de sua seaão será colocada nova ferragem transpassando a ferragem
deteriorada em 60 vezes seu diâmetro, conforme normas da ABNT. Para tal, a área da
ferragem atngida será aberta dos lados e por trás;

9.7. Aplicaaão de argamassa polimérica, com ou sem reforao de ibras, a ser aplicada para
restauraaão e impermeabilizaaão das áreas tratadas;

9.8. Em  cavidades  maiores  de  05  centmetros  será  utlizado  grout,  argamassa  de  alta
resistência  inicial  e  inal,  consttuída  de  cimento,  areia  de  quartzo  de  granulometria
controlada  e  aditvos  especiais.  Não  retrátl,  evita  o  aparecimento  de  issuras,
deslocamento, etc.  Isento de cloretos em sua composiaão,  não provoca corrosão das
armaduras. Isento de limalha de ferro, evita as manchas ou desagregaaão provocada pela
oxidaaão. De consistência fuída, não exsuda, com ótma trabalhabilidade e característcas
autonivelantes,  permitndo  excelente  fuidez  para  grauteamentos  de  difcil  acesso.
Tem ótma aderência sobre concreto, aao, base de equipamentos, etc. Atnge um mínimo
de 20 Mpa de resistência à compressão em 24 horas, permitndo rápida liberaaão para
utlizaaão da área.

 Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tifanyys, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3037 7361 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

4



FOTO 1  – Trecho recuperado anteriormente com 
material não identicado devendo ser pesquisado 
com empresa executora. Todos os trechos já 
recuperados deverão ser veriicados.

FOTO 2 – Trecho das paredes externas revestdas 
(escada de acesso ao playground lado esquerdo) que 
apresentam descolamento de cerâmica, o que indica 
expansão das ferragens e recobrimento (processo 
avanaado).

FOTO 3  – Trecho das paredes externas revestdas 
(escada de acesso ao playground lado direito); idem 
foto 2.

FOTO 4 – Trecho das paredes externas revestdas 
(canteiro/foreira); idem foto 2.
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FOTO 5  – Trecho das paredes externas revestdas 
(canteiro/foreira); idem foto 2.

FOTO 6 – Exemplo de trecho com armadura aparente 
(oxidaaão) e nova issura mesmo após 
recuperaaão/intervenaão.

FOTO 7  – Exemplo de fissura e desolamento em toda 
a altura de pilar periférico

FOTO 8 –  Exemplo de issura e descolamento de 
recobrimento em toda a altura e quinas de pilar perif.
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FOTO 9 – Exemplo de pilar periférico (canto) 
comprometdo

FOTO 10 –  Exemplo de descolamento do recobrimento
interno e externo (contguo a área de lazer)

FOTO 11 – Trecho que já sofreu intervenaão com 
armadura aparente

FOTO 12 –  Idem foto 11.
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FOTO 13 – Idem foto 11. FOTO 14 –  Viga com junta fechada por intervenaão 
recente.

Referências

http://impermitte.com.br/servicos/sistema-para-recuperacao-e-protecao-de-ferragem-e-
concreto/
Propostas das empresas executoras, conforme Termo de Referência elaborado pelo Atelier Plural.
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RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 13/03/18 Participantes: Arq. Norman Nygaard Filho e Arq. Marina Teixeira
Duração: 1h
(14:30h às 15:30h)

Foram feitas as seguintes observações/recomendações pelo profssional:

1. Possibilidade de reordenamento/racionalização das tubulações, tanto aquelas destnadas
à  elétrica  quando  hidrossanitárias  que  estverem  fora  do  prumo,  com  caimento
inadequado  e  instaladas  de  maneira  desordenadas  e/ou  tortas.  Contudo,  face  a
dificuldade do serviço só deverão ser mexidas aquelas que apresentarem inconformidade
e/ou vazamentos, devendo ser feita uma pesquisa prévia,  em cada uma delas. As que
necessitarem de reparos deverão ser reordenadas e reinstaladas durante a obra (ajustar
cronograma);

2. Verificação  cuidadosa  de ocorrnncia  de  retorno e/ou  vazamento  nas  instalações,  para
resolução pontual dos problemas existentes (complementação item acima);

3. Foram identficadas muitas instalações elétricas desencapadas e/ou aparentes, devendo
estas  serem  protegidas  com  material  recomendado  pela  norma  vigente  (exemplo:
próximo a saída para bicicletário);

4. Caixas  metálicas  do  padrão  antgo  deverão  ser  substtuídas  por  novas  caixas
recomendadas pela norma vigente NBR 14.039/2005;

5. O profissional recomendou a fixação (abraçadeiras/suportação em material inoxidável) de
todas as tubulações, devendo estas serem revistas para que as peças soltas ou danificadas
sejam substtuídas;

6. Necessidade  de  lavagem  e  limpeza  das  tubulações  hidrossanitárias  e  drenagem  para
pintura;

7. Em  algumas  instalações  elétricas,  foram  identficadas  espumas  expansivas,  sendo
necessária a limpeza nestes pontos;

8. Sugestão de execução de caixa em gesso (ou material a definir) para guardar as prumadas 
salientes da casa de medidores elétricos;

9. Sugestão de instalação de calha metálica para suporte de instalações elétricas e 
ordenamento das tubulações, evitando desprendimento entre eletrodutos existentes 
(diversos trechos com eletrodutos desencaixados e com fiação aparente);

10. Refazimento/melhoria da caixa de bomba/reservatório inferior que possuem ferragens 
aparentes. Atentar para subida do piso novo (5cm) para evitar contaminação da água 
reservada com água de lavagem do piso;

11. Retrar/refazer instalação com fios soltos que saem para área externa através das 
seteiras/cobogós;
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12. Verificar conformidade do sistema de incnndio conforme
norma vigente dos bombeiros Decreto  Estadual no

16.302/2015 que Regulamenta a Lei nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe 
sobre a Segurança contra Incnndio e Pânico e dá outras providnncias;

13. O profissional sugeriu buscar na construtora/prefeitura as plantas originais do edifcio 
(esta atvidade ficará sob a responsabilidade da administração do condomínio);

14. Sugestão de instalação de luminárias com sensores de presença, caso seja necessário 
comprar novas luminárias. Dar prefernncia a lâmpadas LED, atentando para a resistnncia 
das mesmas, por conta do atvamento frequente do sensor;

15. Recomendação de pintura para cada tpo de tubulação, conforme NR 26;
16. O arquiteto irá elaborar proposta para ajuste das instalações conforme recomendações e

planejamento/integração ao cronograma em elaboração pelo Atelier Plural para execução
dos serviços.
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