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O C.E.Montenegro apresentava diversos problemas de desgaste
na fachada frontal do edifício e necessitava também de alguns
ajustes na fachada dos fundos ( reparos e aplicação de drenos de
coleta de ar condicionado ).

A recuperação do revestimento da fachada se fazia necessário
para garantir tanto a segurança quanto a estética do edifício. Foi 
proposto um diagnóstico diferente para cada fachada, uma vez 
que possuem revestimentos diferentes.

Para a execução, utilizamos balancin normatizado para a área dos 
fundos e lateral, assim como andaime elétrico para a parte 
frontal. Todos os nossos equipamentos são devidamente 
regulamentados para a segurança do serviço, dos nossos 
funcionários e transeuntes. Para aumentar a  performance e 
acelerar o processo de  recuperação, utilizamos uma equipe com 
profissionais de alta performance e muito detalhistas no projeto 
de recuperação de fachada, principalmente no trabalho com 
pedras e pastilhas.

Imagem 1/2 – Fachada com apara-Lixo com parceira da 
Apport para garantir toda a proteção na Rua Vinicius de 
Moraes em Ipanema.

Recuperação da Fachada Fundos e Frontal

- PILARES RECUPERADOS ( TODOS OS PILARES DO EDIFICIO TIVERAM RECUPERAÇÃO) .
- VIGAS DA LATERAL DIREITA ( AZULEJOS VERMELHOS ) TAMBÉM TIVERAM A DEVIDA RECUPERAÇÃO

EMPENA CE JOAQUIM NABUCO

IMPORTANTE LEMBRAR QUE DIVERSAS ÁREAS NÃO ESTÃO TOTALMENTE VISIVEIS, O DESGASTE 
ESTRUTURAL MUITAS VEZES NÃO ESTA PERCEPTÍVEL, APÓS A RASPAGEM E PERCURSÃO QUE 

CONSEGUIREMOS VER O CENÁRIO REAL DA ESTRUTURA 
!

1 FACHADA FRONTAL1 FACHADA FRONTAL2



3 4 5 6

Limpeza com Hidrojateamento e Rejuntamento
FACHADA FRONTAL

Para garantir toda a segurança para os moradores e nossos funcionários, seguimos com a montagem do Andaime para a execução do trabalho de rejuntamento das pedras de 
mármore com Quartzolit cor Branco Gelo – Saint Gobain, da linha flex e específico para fachada. Avaliamos que seria o tom ideal para manutenção da estética do Mármore 
Branco. A obra constitui um alto risco de trabalho, como de habitual, seguimos todas as normas de exigência de segurança do trabalho em altura em parceria com a Zurich Seguros 
e Mapfre. Foi utilizado para a limpeza das pedras o HIDROJATO 2.400 LBS INDUSTRIAL TRIFÁSICO E TINTA CORAL 3 EM 1 .

Imagem 3 – Arquitetura do edifício com algumas protuberâncias de mármore branco, com danificação, falta de peças e muita foligem
Imagem 4 – Não só a área de mármore como também as pastilhas esverdeadas necessitavam de limpeza com Hidrojato.
Imagem 5 – Algumas áreas já demonstram o processo de recuperação com argamassa para rejunte.
Imagem 6 – Detalhes de toda a fachada, com as entradas para as janelas, também devidamente recuperados.

43 4 5 6 7



Limpeza com Hidrojateamento e Rejuntamento
FACHADA FRONTAL

Imagem 8 – Pedras em processo de rejuntamento e recuperação das fissuras.
Imagem 9 – Funcionários subindo pelo Andaime Elétrico 
Imagem 10  – Foco nas áreas com massa acrílica CORAL.
Imagem 11 – Funcionários com todo o aparato necessário para segurança ( Zurich Seguros / Mapfre )
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Durante todo o processo realizamos a percussão, avaliando as pedras de mármore que estavam soltas ou com risco de descolamento, para posteriormente iniciar o 
processo de aparafusamento das peças. Utilizamos parafuso INOX 4.8mm x 80 mm com bucha S8 para garantir toda a segurança para os moradores e nossos funcionários, 
seguimos com a montagem dos balancins para a execução do trabalho de rejuntamento com Argamassa do fabricante Weber-Quartzolit, de altíssima qualidade.
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Recuperação e Aparafusamento
FACHADA FRONTAL

Imagem 12 – Imagem retrata exato momento em que os parafusos estão prontos para penetrar nas pedras de mármore branco da fachada, garantindo toda segurança.
Imagem 13 – Visão dos rejuntes aplicados e limpeza das pastilhas
Imagem 14 – Último pavimento ( telhado ) com área do rufo devidamente limpa, recuperada e com rejuntamento
Imagem 15 – Visão de cima para baixo de uma das protuberâncias da arquitetura do edifício.
Imagem 16 – Vista de baixo para cima com os furos antes da aplicação de massa acrílica para fechamento das perfurações com parafuso INOX.
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FACHADA FRONTAL

Imagem 17 /18 – Pedras de mármore devidamente limpas com Hidrajato, Rejuntadas com rejunte da Quartzolit e aparafusadas.
Imagem 19 – Andaime elétrico ainda instalado para mais uma avaliação dos funcionários.
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Recuperação e Aparafusamento



FACHADA FRONTAL

Imagem 20/21 – Fachada completa mostrando o brilho que ficou com toda a recuperação feita
Imagem 22 – Detalhe dos rejuntes ressaltando as peças de Mármore
Imagem 23 – Furos ainda não arrematados com argamassa Branco Gelo.
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Recuperação e Aparafusamento



FACHADA FRONTAL

Para garantir toda a estética do edifício, também realizamos a pintura da marquise Tom Concreto Acrílico Fosco - Tinta Premium Coral Decora. Nas imagens acima consegue 
verificar o processo de finalização com a pintura da marquise, trazendo mais leveza para a fachada do edifício. 

Imagem 24 – Cenário encontrado antes da pintura ( com hidrojateamento realizado – Limpeza )
Imagem 25 – Início da pintura, contraste entre antes e depois
Imagem 26 – Pintura sendo realizada na parte interna da viga da marquise 
Imagem 27 – Marquise e Portaria totalmente pintadas e finalizadas
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Pintura da Marquise 



Conseguimos notar claramente a diferença de uma fachada com manutenção e limpeza necessárias. O projeto 
trouxe mais vida e um excelente aspecto para o CE Montenegro. O projeto foi um sucesso e conseguimos agradar 
a todos os envolvidos.

SERVIÇOS REALIZADOS: PERCUSSÃO, HIDROJATEAMENTO, FIXAÇÃO DAS PEDRAS, REJUNTAMENTO E PINTURA DOS DETALHES .

Imagem 28– Fachada frontal finalizada
Imagens 29 – Antes e depois da portaria e marquise
Imagem 30 – Antes e depois dos mármores da fachada

Finalização do Serviço
FACHADA FRONTAL
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Iniciamos o serviço da fachada dos fundos, que visivelmente necessitava de uma intervenção em alguns pontos de recuperação de pastilhas de porcelana, que também 
necessitava de fechamento de vãos de ar condicionado. Além deste serviço também foi solicitado a instalação de drenos de coleta dos aparelhos de ar condicionados. As 
imagens acima mostram o cenário da fachada dos fundos sem a instalação de drenos e com algumas áreas já sem pastilhas.

Imagens 31/33 – Fachada dos fundos com presença de diversos aparelhos de ar condicionado sem o sistema de coleta.
Imagens 34 – Áreas pontuais sem revestimento e área sem instalação dos drenos.

Recuperação do Revestimento e Instalação de Drenos
FACHADA DOS FUNDOS
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Iniciamos o trabalho realizando a recuperação das pastilhas com a especificação de PASTILHAS DE PORCELANA ¾ “ DA MARCA JATOBÁ em pontos específicos, conforme 
apontado na imagem 4, e em outro pequenos pontos. Também realizamos a aplicação dos drenos de ar condicionado na medida de recomendada para uma coleta 
personalizada e deixando a disposição nos pontos que não haviam aparelhos. Toda a inspeção e retirada do revestimento foi realizada com o balancin. Como a obra constitui
um alto risco de trabalho, como de habitual, seguimos todas as normas de exigência de segurança do trabalho em altura em parceria com a Zurich Seguros.

Imagem 35 – Área já com o dreno de coleta instalado ( sem pintura das tubulações ) 
Imagem 36 – Pontos de colocação da Pastilha de Porcelana Jatobá.
Imagem 37/38 – Área com aplicação total dos drenos de coleta dos aparelhos de ar condicionado concluída. 

Posteriormente realizamos a pintura com TINTA CORAL PREMIUM nas tubulações expostas, na tonalidade indicada pelo solicitante.

Recuperação do Revestimento e Instalação de Drenos
FACHADA DOS FUNDOS



O C.E. Montenegro apresentava problemas em diversos
pontos do telhado provocando infiltração nos últimos
pavimentos do edifício, principalmente, durante o período
de fortes chuvas. Em especial os rufos apresentavam
desgastes e as próprias telhas estavam avariadas. Esses
problemas podem causar grandes transtornos nos
apartamentos do pavimento abaixo da área do telhado e
na parte estrutural do edifício caso não seja dado o melhor
tratamento.

A recuperação das telhas danificadas e aplicação da manta 
impermeabilizante era necessária para proteção e prevenção 
completa contra infiltrações provenientes das chuvas.

Nas imagens poderá verificar o cenário inicial do telhado 
antes do processo de recuperação e impermeabilização.

Toda a área do telhado em questão foi coberta com 
manta asfáltica 3MM VIAPOL.

Imagem 39/40 - Lado Esquerdo com rufo já 
impermeabilizado.

Imagem 42 – Lado Direito que será impermeabilizado 
por completo ( telhas e rufo )

Recuperação e Impermeabilização de Telhado
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Aplicação de manta asfáltica VIAPOL
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Após a limpeza e escovação com escova de aço para retirada de detritos/limo das telhas, iniciamos a aplicação do Primer iniciamos a colocação da manta asfáltica 3MM da Viapol, 
foram utilizados 25 rolos na etapa inicial e a aplicação foi realizada por 2 profissionais especializados no serviço de Impermeabilização. O processo de aplicação da manta é 100% 
manual e utilizamos maçarico GLP para perfeita aderência da manta asfáltica ao substrato ( telhas ). Todo o serviço é acompanhado por nossos engenheiros para garantir toda a 
segurança e alto nível da aplicação.

Imagem 43/44– Manta aplicada no telhado. 
Imagem 45/46 – Imagem de outro ângulo com a manta aplicada.
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Aplicação de manta asfáltica VIAPOL

Recuperação e Impermeabilização de Telhado



Imagem 47-49 – Imagem panorâmica da aplicação de uma das águas do telhado. 

Aplicação da manta asfáltica VIAPOL

Manta Asfáltica Aluminizada 3MM

Primer aplicado no telhado
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Recuperação e Impermeabilização de Telhado



Finalização e acabamentos estéticos

Nesta fase iniciamos o processo de modernização do Barilete do edifício, que por sua vez apresentava problemas de abastecimento no edifício e também de 
oxidação das tubulações e ausência de volante para manuseio ( registros ) , inviabilizando muitas vezes o manuseio das peças, obstrução da tubulação no seu 
interior.

O cenário acima demonstra como era o barrilete e como estava já defasado com tubulações ainda de ferro, deixando a água com resíduos de oxidação, 
contaminando a mesma. 

Durante o processo também realizamos a impermeabilização da área abaixo do Barrilete, evitando infiltrações para o último pavimento do prédio.

Impermeabilização e Troca do Barrilete
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Finalização e acabamentos estéticos

Conseguimos claramente ver que os ferros estavam totalmente oxidados por conta do tempo, nosso serviço consistiu em trocar a tubulação de ferro que se 
apresentava totalmente oxidada para tubulação de PVC muito mais resistente e durável. As imagens acima retraram o momento em que retiramos parte do 
barrilete para análise e constatamos o cenário altamente corroído das tubulações de ferro.

Imagens 54/55 – Tubulação com alto nível de oxidação, contaminando a água, evitando fluidez na passagem de água e causando complicações no sistema.

Imagens 56/57 – Sistema totalmente extraído pra troca por PVC.

Troca do Barrilete
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Finalização e acabamentos estéticos

Realizamos a troca de toda a tubulação de ferro galvanizado que estava 
totalmente oxidado, fizemos a troca para PVC da marca Amanco. Já para os 
registros de metal, foram substituídos por novos registros do tipo gaveta do 
fabricante DECA.

Importante ressaltar que tivemos toda a tubulação trocada mantendo o mesmo 
diâmetro das ramificações do antigo barrilete. A tubulação da caixa também foi 
trocada, furo na lateral da caixa e a impermeabilização do ponto de captação ( 
entrada ) do Barilete.

.  

Troca do Barrilete

58 59 60

Imagens 58/59 – Tubulação nova já com o revestimento verde (TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO CORAL Tom VERDE FOLHA )  - DE ACORDO COM A NORMA TÉNICA

Imagem 60– Sistema totalmente extraído pra troca por PVC.
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OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, ESPERAMOS PRÓXIMOS PROJETOS!


