
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 29/06/18 Participantes:

Parte 1) Roberto (Bautech) e Marina (Atelier Plural)
Parte 2) Luiz Edmar e Vitor Alvarino (Engebahia) e Marina (Atelier Plural)

Duração: 14h  às  15:30h
e das 17h às 17:45h

Parte 1) Bautech

O representante da Bautech informou que para a recuperação do piso existente com o sistema
Bautech deverá ser realizado o seguinte passo a passo:

1. Preparação da base

1.1. Inspeção com escova mecânica para partes soltas;

1.2. Utilização de cavador/marreta/ponteiro -  inspeção e retirada de partes do piso em

“alto relevo” (exemplo: trecho de saída da garagem acúmulo de material);

1.3. Varrição;

1.4. Lavagem com sabão adstringente (Yellow Pine ou Decruste, fabricante: Spartam, a

definir em teste);

2. Aplicação de Material para recuperação

2.1. Aplicação de argamassa de estucamento geral -  Bautech CD Hard, espera secar o 

tempo mínimo de 2 horas e o tempo máximo de 24h (para trechos com 

espessuras menores que 5mm);

2.2. Aplicação de argamassa de recuperação estrutural -  Bautech Graute com ponte de

aderência Bautech EP (base epóxi) (para trechos com espessuras maiores que 

5mm);

3. Finalização e acabamento

3.1. Lixamento das superfcies após 2h a 6h;
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3.2. Pintura após 6h e até 24h, tendo duas opções: A -  pintura mineral Bautech Coat e

posterior  aplicação  de  endurecedor  de  superfcie  (fixador)  (com  manutenção

adequada,  durabilidade estimada de 2 anos);  B -  pintura em poliuretano (com

correta manutenção, durabilidade estimada de 3 anos);

3.3. Secagem do piso recuperado e finalizado (após pintura) em média 72 horas para

acesso de veículos, facilitando a logística de obra, em geral;

4. Observações gerais
4.1. Não precisa de tela/fibra estrutural para a técnica indicada;
4.2. Sugeriu a realização de um teste, sem custos, em 1 vaga, sendo a primeira etapa 

fazer a assepsia do piso para posterior teste de recomposição, seguindo os 
passos/materiais indicados no item 1;

4.3. Informou que a Bautech aceita a execução tanto com mão de obra especializada, 
quanto com a mão de obra do condomínio, dando apoio técnico conforme 
demanda;

4.4. Estima o valor aproximado de R$ 40/m2 a R$ 50/m2 considerando somente o 
material;

4.5. O sistema Bautech dá 3 anos de garantia caso a execução seja acompanhada pela 
empresa (custos de passagens a serem considerados, a negociar);

4.6. Necessário programação logística de isolamento das vagas/trechos, a ser acordada
com moradores para a execução eficiente e conforme secagem dos materiais;

4.7. Indicação para mão de obra especializada para executar recuperação estrutural 
e/ou do piso: Engebahia (Luiz);

4.8. Na calha de drenagem, sugere execução de berço com microconcreto (retirando, 
cortando e substituindo as tampas existentes), sendo necessário prever a 
execução de novas tampas em concreto ou metálica;

4.9. Execução de novas juntas de indução posterior, sem mastique, quando for o caso 
(corte e limpeza).

Parte 2) Engebahia

1. Para a recuperação do piso, o engenheiro sugere:

1.1. Lavagem com lavajato de alta pressão (esta etapa pode ser executada pelo pessoal do 

condomínio);

1.2. Limpeza com lixamento pontual (esta etapa pode ser executada pelo pessoal do 

condomínio);

1.3. Demolição dos pisos (esta etapa pode ser executada pelo pessoal do condomínio);
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1.4. Recorte em trechos específicos, mais degradados, como por exemplo a vaga em quina 

do apartamento 1103 B (conforme cadastro);

1.5. Tratamento das trincas e fissuras pontuais;

1.6. Recomposição estrutural dos trechos demolidos com tela Q138 ou outra a definir;

1.7. Acabamento do concreto entre o desempolado e o polido, para manter uma 

regularidade com o piso não recuperado, para preparação para pintura;

2. Para a recuperação estrutural de pilares e vigas, o engenheiro comenta:

2.1.  Conforme Norma Técnica 6118/2014, a armação deve ser recomposta caso tenha 

seção diminuída em 30%, sendo feito o transpasse cerca de 40cm para ambos os 

lados/direções;

2.2. Em alguns trechos será verificada a possibilidade de se utilizar o Compond/cola 

química -  para não intervir de forma muito agressiva na armadura existente;

2.3. Necessário realizar um mapeamento para registro e identificação dos 

elementos/trechos a serem atacados em obra, estabelecidos como prioridade;

2.4. Sugere rodapé em concreto para preservar as bases dos pilares após recuperação, 

aumentando a vida útil da recuperação;

3. Encaminhamentos: A arquiteta solicita proposta de Recuperação de Piso existente da área 

interna da garagem e proposta de recuperação estrutural da garagem, com as diretrizes 

estabelecidas pela comissão de obras e administração do condomínio.
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