
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 28/06/18 Par cipantes:

Paulo Azevedo (Ecofloor), Geraldo e Marina (Atelier Plural)Duração: 7:45 às 8:45h

Foram feitas as seguintes observações:
1. A arquiteta solicitou visita a Sr. Paulo por conhecer sua atuação na empresa Conserve Piso,

referência em recuperação de pisos existentes, no mercado de Salvador. Contudo, em visita,
foi informada que Sr. Paulo iniciou uma nova a vidade empresarial com a marca Ecofloor. Esta
empresa já  havia sido  contatada  pelo  Condomínio  Jacarandá,  à época em que cogitou-se
executar o piso da garagem em granilite. A Ecofloor também trabalha com recuperação de
pisos existentes;

2. O Sr. Paulo informa que não será possível emi r proposta de recuperação de piso existente da
garagem pois este está muito degradado, não podendo a empresa responder tecnicamente
pela execução ou dar garan as;

3. O Sr. Paulo irá elaborar orçamento para execução de novo piso em concreto polido, conforme
técnica de exper se da empresa: Concreto ARB. Algumas observações:
3.1. Esta técnica não coincide com a técnica executada pela Minas Piso e Itadur, pois u liza

basalto em subs tuição à areia convencionalmente u lizada junto ao cimento, a ngindo
resistência de MPA 45;

3.2. Segundo a Ecofloor, esta técnica permite uma cura mais rápida (cerca de 7 dias, enquanto
ao cura do concreto convencional é de 28 dias) e menor espessura (no caso da garagem
do Jacarandá, poderá ser de 4 a 5 cm);

3.3. A indução é executada previamente à concretagem, com fitas de poliuretano, com panos
de até 4m2;

3.4. U lização de endurecedor de super cie;
3.5. Não u liza cura química;
3.6. recomenda comprar o mesmo lote de cimento, da mesma marca, dando preferência a

Elizabeth ou a Nacional;
3.7. Concreto moldado in loco;
3.8. Opções de acabamento: 

4. A arquiteta contesta a técnica, informando que não é a u lizada por empresas com nome no
mercado, como é o caso da Itadur. O Sr. Paulo retruca informando que a técnica u lizada pela
Itadur é mais adequada para áreas industriais, galpões, onde as trincas e fissuras posteriores
não implicam em perda esté ca e de acabamento. Informa ainda que tem sido convocado por
diversos  clientes  para  recuperar  pisos  recém executados  por  empresas  de  referência  (em
obras de edi cios mul residenciais e comerciais);

5. O Sr. Paulo irá atualizar a proposta e orçamento do piso em granilite (emi da em março de
2017), apenas para comparação geral;

6. A Ecofloor dá garan a de 1 ano; estendendo em até 5 anos com par cipação (mão de obra
sendo  garan da  pela  ecofloor  e  o  material  fornecido  pelo  condomínio),  para  os  dois
materiais/técnicas cogitadas (granilite e concreto liso), sendo que no caso do concreto liso
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caso  apareçam  rachaduras  a  cicatriz  estará  sempre  aparente;  considerando  Concreto  -
mesmas garan as, com o concreto de 7cm. Se surgir a rachadura, eles fecham a cicatriz mas
ela sempre vai aparecer

7. O Sr.  Paulo irá indicar por e-mail  endereço de obra que executou novo piso em concreto
polido (piso sobre piso) para visitação da arquiteta e do síndico, em data a combinar. Informa
contudo  que  deverá  acompanhar  o  síndico  e  a  arquiteta  nesta  visita  pois  é  preciso  ter
autorização para a visita.
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