Acima de tudo,
uma empresa de engenharia
O piso é um equipamento essencial nos processos diários de uma empresa
e, como tal, deve ser analisado sob o prisma amplo dos conhecimentos da engenharia.
O mercado brasileiro de pisos industriais já não é mais
o mesmo. Empresas multiplicam-se pelo país, um certo
conhecimento padronizado parece incorporar-se aos métodos de execução, a tecnologia primária e os processos
básicos estão disponíveis a toda e qualquer pessoa. Mas
é preciso lembrar que, juntamente com esse aparente desenvolvimento, houve a ampliação e o detalhamento das
necessidades especíﬁcas dos clientes, aumentando a responsabilidade técnica sobre as obras realizadas. E novas
necessidades trazem consigo uma outra: a de entender a
realidade e a ﬁnalidade de cada obra em todos os seus aspectos. Isso requer um trabalho de pesquisa e proximidade
com o cliente e também com cada um dos fornecedores
que participa, direta ou indiretamente, do processo. Em
suma, requer uma empresa de engenharia, em constante
aperfeiçoamento técnico, e comprometida, acima de tudo,
com a qualidade ﬁnal do produto ou serviço que oferece.
A EP - Engenharia de Pisos trata o piso como um sistema complexo e não apenas como elemento constituinte de
uma obra. O piso é entendido como um equipamento essencial dentro dos processos diários de uma indústria, um
centro de distribuição, etc. E, como tal, deve ser analisado
sob o prisma amplo dos conhecimentos da engenharia.
Para tanto, a EP cerca-se de proﬁssionais experientes
e tecnologia de ponta. A própria história de sua criação
demonstra estes elementos. A empresa foi fundada pela
inovação tecnológica quando, em 1992, adquiriu a primeira

Laser Screed do país, o mais moderno equipamento de concretagem de pisos do planeta, uma máquina auto-propelida,
guiada por um emissor laser, com dois receptores que fazem cinco leituras por segundo corrigindo hidraulicamente o
nível e, além disso, possibilita a execução de placas de concreto de 50x50m, oferece maior velocidade de execução e
diminuição do número de juntas. Junto com a Laser Screed
veio também a ampliação do conhecimento. O criador da
Somero Laser Screed passou 30 dias no Brasil dando treinamento para a empresa. Após esse período, a EP recebeu, a
cada seis meses e durante três anos, a visita do Sr. Somero
para realizar um processo de atualização. Em 2000, adquiriu a segunda Laser Screed, aumentando sua produção.

A S-240 Laser Screed
realiza seu trabalho na obra
da Indústria de Embalagens
Tocantins em Minas Gerais

O perﬁl dos clientes da EP demonstra que a grande maioria deles são clientes ﬁnais cuja ciência dos possíveis custos de manutenção é clara e, portanto, preferem optar por
uma solução que ofereça maior vida útil ao prédio. Alguns
optam por participar ativamente, reunir os fornecedores e
deﬁnir todos os parâmetros, outros clientes preferem que
a própria EP realize o gerenciamento da obra no que diz
respeito ao piso
Este último sistema oferece algumas vantagens. Ao
contratar uma empresa para gerenciar os processos, esta
assume a responsabilidade completa de todos os trabalhos
relacionados ao piso, desde o projeto até a ﬁnalização, incluindo a mão-de-obra, os materiais empregados e a qualidade do serviço de todos os fornecedores envolvidos. A EP
tem trabalhado dessa maneira em algumas obras e obtido
ótimos resultados.

Case: Indústria de Embalagens Tocantins
Recentemente, a EP realizou uma obra de 15.000m²
para a Indústria de Embalagens Tocantins. O primeiro trabalho foi a coleta de todas as informações possíveis para
determinar a solução adequada às necessidades do piso
desta obra como, por exemplo, o estudo de sondagem do
solo, juntas, resistência a abrasão, concreto, o tipo de empilhadeira utilizado. Este último foi alvo de uma profunda
análise. A EP estudou detalhadamente as cargas atuantes
para oferecer a melhor solução, com melhor desempenho e
menor custo para o cliente.
No gerenciamento, a empresa é responsável por
todos os trabalhos relacionados ao piso, incluindo a
mão-de-obra, a qualidade dos materiais empregados
e do serviço de todos os fornecedores.

Trata-se de uma obra com duas áreas distintas: uma de
estoque (60% da área total) com necessidade de suportar carga de 9 toneladas por m², onde há trânsito de empilhadeiras e, portanto, planicidade e nivelamento, além
da resistência a abrasão, são fundamentais; e outra de
produção onde são utilizadas máquinas leves com carga
de 4 toneladas por m².
O primeiro passo para a realização do piso foi a regularização do terreno e execução da sub-base. O serviço de
regularização foi terceirizado, mas a contratação e conferência do trabalho foram feitas pela EP que designou um
proﬁssional para fazer o acompanhamento do serviço, a
entrega e veriﬁcação da sub-base e somente autorizar a
concretagem após a conferência total da área.
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Visão geral da obra.

A partir da deﬁnição do traço do concreto pela EP e pelo
projetista, foram coletados materiais de diversas concreteiras
envolvidas no processo de seleção para que fossem avaliados e veriﬁcadas as melhores condições de atender a todas
as necessidades. A principal diﬁculdade para contratação
foi a distância entre o local da obra e a própria concreteira.
Por essa razão, o diferencial era o fato da concreteira possuir caminhões de duplo eixo que possibilitassem o trânsito
na estrada sem apresentar problemas com a balança.
A entrega do concreto também era um fator determinante, pois a concreteira teria que realizar uma operação
logística difícil devido à distância de cerca de 60km. Seria
necessário disponibilizar uma grande quantidade de caminhões e praticamente fechar a usina durante 15 dias só para
a EP. Era preciso um caminhão na obra a cada 20 minutos,
pois tratava-se de concretagens longas, com grande volume de concreto e, portanto, a regularidade na entrega tornou-se fator fundamental. O volume diário de concreto, que
dependia da área a ser concretada e da espessura do piso,
variava de 200 a 250m³.
Para o controle tecnológico do concreto, a EP contratou
uma das mais conceituadas empresas do país para realizar
os ensaios, todo acompanhamento dos materiais do concreto tanto na usina quanto na obra onde foram moldados
prismas, retirado corpo de prova cilíndrico para fazer os ensaios de resistência e realmente oferecer para cliente uma
garantia de aquisição do melhor produto.
O mesmo critério de qualidade da EP foi aplicado também para o trabalho de tratamento de juntas. Amostras dos
produtos mais conhecidos do mercado foram ensaiados.
Aqueles aprovados nos ensaios continuaram para uma negociação comercial.
O primeiro trabalho foi a coleta de
todas as informações possíveis para
determinar a solução adequada às
necessidades do cliente.
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Para o trabalho de lançamento, adensamento e nivelamento do piso, a EP, antes de mais nada, reuniu toda equipe
responsável por esta fase da obra para realizar uma leitura
minuciosa do projeto. O projetista ofereceu um treinamento
onde foram mostrados os detalhes, cuidados e as possíveis
diﬁculdades. Além disso, reuniões diárias eram feitas na
obra para avaliação do trabalho, bem como a medição de
planicidade e nivelamento constante do piso. Características como a velocidade da empilhadeira e a altura de estocagem são fundamentais para determinação da planicidade
e nivelamento do piso. Com essas informações, o projetista
deﬁniu o índice necessário para estes equipamentos especíﬁcos e determinou uma margem de segurança para que,
caso o cliente efetue modiﬁcações em sua operação, o piso
continue oferecendo uma solução de qualidade. Durante
o processo, a EP chegou à conclusão de que seria possível atingir aquele índice e até mesmo superá-lo. Foi o que
aconteceu: a empresa ultrapassou em 50% aquilo que foi
deﬁnido pelo projetista.
A EP simplesmente segue sua ﬁlosoﬁa, baseada na
responsabilidade, excelência tecnológica e amplo conhecimento de engenharia. Quer seja para si mesma quanto para
a contratação dos fornecedores e materiais, visa sempre a
solução que atende melhor as necessidades do cliente em
relação à qualidade e ao desempenho.

Vista aérea da obra da Indústria de Embalagens Tocantins

Dicas e Sugestões
1. Todo piso necessita de um projeto especíﬁco;
2. Visite a sede e obras realizadas pela empresa que
pretende contratar;
3. Atente para os equipamentos, atualização, especiﬁcação técnica e qualiﬁcação da mão-de-obra;
4. Fale com quem já utilizou os serviços e pergunte a
opinião sobre os processos e resultados;
5. Procure saber quais são os fornecedores e materiais
usados pela empresa que irá realizar o gerenciamento;
6. Certiﬁque-se de que a empresa se responsabiliza pelos
serviços e oferece garantia pelos trabalhos realizados.

Legenda das fotos:
1. Regularização do terreno natural e execução da sub-base;
2. Nivelamento a laser do concreto especíﬁco para piso industrial;
3. Garantia de qualidade: controle tecnológico do concreto;
4. Ferragens de armação;
5. Acabamento do piso de concreto;
6. Tratamento das juntas;
7. Aplicação de cura química e endurecedor de superfície.

Piso após a ﬁnalização dos trabalhos
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